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 /ل# ١ [مقبحإ :!.اطملا فرح ةالملالسف

 ىذثعالاهيفلاقو ةتعات مئاوهلاقيو ئنعالا ىاهين

 2 ه سا 3 © <. ست و همس

 مدل نيد مان 33 اهلا ا توعد

 دوهادسل هادم اع 00 ه33-

 ةرجرل حو زاجل م لزعس ىلاتزرعوخ اوهلسقر عامل لعل مات ريان |

 لاق و اوىر هوما ةرامعمدهاهنم هللا ذوعنهدايعاههننابذغد ىتا | رانلاءاممسأ نم مه هرث ا ١

 م هدام 0

 يأ هو ةرخ الاقي قاموا مسار مهجن ءودلار اوت با

 لقتل 2مل اواقر ةةدعملابةرخآ "لارا تعمل رع هنو رم لاق ودم وه ةيرعتلل

 جحا رع مهب لج ن مكر لاعياد مانهك بير عتوه ليقونوينأتلقثو تيرعتلا
 ايمع أيما مهبل _ءجنمو فني رغتلاو تن نلاهف رت تنارترلو منهجي م-هلوقب
 راب فرصة ىلع موج نوقف رتيإف مانهح# هلاوعدو ىنعالا لوقب حا

 هنأل ةخح هر نكت م ىشعالل واما ءاشلا:عباتلامبا ماّنهح ل عجن مواضي [ث دنأتلاو ةمدعلاو

 ىمع مس معمار ول 7 نع ىلعونأ ىو ةمعالالم ءرمتأو تاتا ةفرسوا ا

 طم تلو نالت يتغالاتقمانهسف رص عانتماهب وش و ىلعوبأ لاق

 يذلارع اهلل عذلا انها اهب هب راح لانوغرعا جنانه يت

 89 هد

 ثدللاادحا زمن أن وكن“ ءاع ءرلا مولا 06 وجال علا ريتا مساو ىشعالا باي

 ميد يف رع ضن نط املا ودحاومهسلختو مه ءالكو مه سحأ اع رام ه .وةسرافارتاكموَقلا
 دل

 عمد ونا رونا ماكنا ىنارعالاّنا نيعاهالواواهفا نانانضقامناوهدمسسسننالاق

 عج تارغالاْبا اعراب ايس سا ذامو مزيان توام 22 هو قلع

 لاقةممَوحاةريغضتو ٌتاماتسا وعجبو ةَمان عج مالا ىرب رنا موُحلَوَ نممهندو تامابنماخا

 نمي بيذهتلا دالك قرغو »ولاه خو بيهإ (مج)ب ماخبا ىعأ ةشنؤمىعو

 عاملا مع هيلا( معج) م اهتبتكاذاا مجتمع مجدقو اهربك ذز وجو ثلوج

 ريد نضاخلا هيلز وب رعلا نادل نمرسشع عبارل ةزملا هللاد عمت
 «(عبح]) ملا فرخ نم هاا لصف هلأ

 هلاضفاوهنع هلاك !ىلعهللاانناعأ

 جلا نسوماقلا رش فداز؟
 قلع لتغلا لجل ارسكلاب
 ةشنأو لدلك نعرثاصيلا

 ةيكشوذ ىتولا فيج فاك |||

 !سماوضتاعئارهيفلزيلا ىرت
 وزع فأن ع جادا محلا و

 ىف هاك ى عسي و ىابشلا

 رياضبلا فيلة هتساسةغللا
 نملوقوةلمكتلا فو ها
 هيفةلتغما لبالا ملا لاق

 هيهدم ها رطن

 ةركذ عس احلا ماع
 زا معحىف اضأ

 هعيهمم هال اند هرك ذ دىلع



 بادسلا تقلا ماهملاو هلوق
 لاش اذهدعب لمكشلا ىف

 هععصم هاءامسلا تمهحا

 1 |[ ل.كتلكسوماقلا قدازأ#

 نونامثنوكسف مضر ةمهملا

 نامهملا ودودفو أ اريسعي

1-1 

 يضف اهأ
20 

. 4 

 منيفايوكسف خفي
53 

 نارةعزلا

 ثييذلأو رتل توزعبب رقدلا 0

 8 حط نب ”ىطدس أن تعكلوق اوقدنمو رطل هلق نمماهجب ىلا آلا لاف

 35 ١١ 0 ١ , ةيفرلاتو ناك موهلاقياهيشيامو

 ١ بابن بست: ينك 75 راكبا لابس اخالملا

 . واحلا قب اهنا ءام مدوج نال نبا مس ىازعالاّباتيذلا طولا | '

 ماو يبذل نوم خحلي 1 جوك مطالع هارت علمت

 يجب ةءار املا فرخ الملا لسن بك 00

3 
 هو هل دوس

 ٍ 3 >3 رايب دوما لاو

 5 0 3 امش مدوهقو

 الا ا الان م م ىقمدسعولأ
 © رادو 8 د قرا فك ع

 ةمهجوراعتستامتناذتو 1
قرالا همت دنع دوس 0

 5 00 .ع

 ةفهل ا 2 .رلاعيمامقار ,هدقىذلا لمقو هللا تا امعلا عفا ل

اصسلاماكا م ماهطالبكستو
كس ىور نمو ام غفل ب

 ارامل ي

2 

 14 رظنتالدارأ اء انما اورنمو وهلا انبجاةدكلاماهحناكنا و ربطأاى | الانا

 م

 م -

 هلو هام هع و 8

 أك 1 هرمي ة-مجوأو هقاناولا اهلك يفريخالن يلا نملعضر 2

 7 ' 5 ال سد ل © جبل
 ٍ 0 ةأرماةمجوجو ناعمه
 ١ 29 يره عو هسه رص ألا ل

 ' يناعدقار كانت تشان 0 1 1 10 2 ١ ٠
2 0 
 ل

 6: : 3 يم د و 0 ءه9 سوم 0 .٠ همسه# د ا

 | طسلاو نس 0 0 03 ا
 07 42 0و

 1 : ا 4 5 0 0 9 9 د ل

 9 1 ا 1 3 5 1 ا ع هكا لمذا .:

 وو ١

 مع
 ع صل لدقو نين محلا مَا منجا وبسس مال لاقيدقوكدإ لالا

 1 انيبملا 0 اوهل.قو بايد ماب لا حاسا اه يدع يل ةماهلا
1 

 لا
 ب. <
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 هدف و ساو ضع 0 سوا

 هجو مو ل وديعبلار الامانه 623 0 عامل لضادحا

 قاسلا اقوا هن من هجاولوب مواه رقد .«-هيو رك هلا ةديعيءاهلاو يك ارسكيأ
4# 

 | | ةبلعتنبسيقنيدعم نين موققابورع بت مانهولجر منهج ىغأ أمس 597

 ناحجو



 اهني (مهج) ميلا فرن « ميال مق

 ىبسقلا لاق لج مهلا لاق وىلاراغتفهتلوانوا معفرفةرعئافو ءاماهيف ةمعمجت هتك ربا

 هنمم-اهبارب 7 نيت ينرالاب يااا ردو مجاب ا عمجاو ِبَمَخنمحدَقَملِ |

 ريديوةمسجج و فقشلاقبف حالا نم ىَوستروصنموأ لاق بشن نمحادقالااهينلمسعيفلال |

 مج انجب نم ىنب هنالم اجار ىمعملمقو :قارعلاب ان جبال متنا كلل

 دهشن لاذهنالاقف امضي بر ىأر فرم ةلط تيد حفر هبل ةنمةرثكل لتقل

 كهذا مم ءاداسو نيلبملا ارق ةنمهيلستقن م ىأرولهنأكأ ماسك ار اريده عقودب ريب

 ايهتاداسى أب ر#ل اةمج اهيناف ةف وكلا تيارعشيدحبفو مجاج تاداسلل لاقي و أ

 منو ميقرايدو ع اتموماهدلا نيب عضومم -اهباو ءاضعالا فرشأوهو نسأل ملا نال

 يرن هأدسعنبىعيشب دحوفو فؤرعمم ال الا ىف برعلا عاف "و نم موب م اهلا

 ريل ٌةمدحا و ثرحلأ ةكاهسأر ف نوكت ىلا ةبشما ى 0 ثا فرخ اجلا نواعم نيالا

 35 لام لعب و عاركن ع كالهالا ةّمَسحجاَو ةكَدلا فرق

 ميدو نت

 هلدأىرهزالا لاق دا ةعامبة ملا ىل ارعالا نبا جل #* ابمحو همس ىدع نعمك 5

 ميهلاو مولا )0 هلك هتذخأ اذا تلك“ ىلتز لاقيت مالا

 8ع سال 4 7397

 للبةنضا هموت مهو ةماوجو ةسمو عي وبقوة بابه عقلا ا طظيلغلا هوب ولا نم

 هلا ض افضل درع لاق هم ركهجول

 هلماوع هنعمل يداي ٠ ايغافور م مسموح

 ءادد سل ى دلظلا نأاكءاداني 000 بثوب فاست مشوا ا

 هه < 0 -

 ثددح ىو هن رت هحوبهل» ا اذا همك هلم هةوهموع ولا بحأاذ- هودسعو أ لاق

 مه تيدا قو ركل هواة قلبك يول اكتم ىلاءاعدلا

 ا اذاهثمهحو لجرلا تهجم نم لوقت هولا ملاك ىأ هجروا مهبل جرو ُموقتلا

 لاقيو ةموههيفو هلم لغهجولام بلو هجولار رراراصاذأةموهتجمضلا م هجدقوم هو

 1 م يه

 لاق فدعض طرحاعموهجو موج لدبرو ظاق سك لا ههحو هججولا مهد سال
 م 7ةدضس همر و هع سس و 8-2

 اموسرالهعابفترحز 03 امها مهتقةدلبو

 9و و6 1

 للا نيباملذورلا خت املزأوهو مضااو ع ةلارهتمهجو ملل ةمه تيكشلا نئا هرم |

 (رشع عدار برعلا ناسل م (١

12 

 داوس ةسرق عب ىهل قو ليللاخ "امو ةموملاو :او هركياه ل, ةتسسف أ امومه ١

 لصالا/اذك ميهجلاو هل

 قو من زو مكسحمملاو
 قتككو مهلا سوماقلا
 ١ ' ودعم هنا هز رد

 اذنك انئضهجنالو هلوق

 قىلاو وا ولا لصالاب

 قىذلاوءافلانالف حاملا
 انيمهجتالبيذهتلاو يكحلا

 ل-هكتاقفداز ُع هرب

 ريخ امىفلوخدلاماهتحالا
 بيذهتلا ىف هإثمولدللا

 1 «يععومم ها



 : مل مان ء جالس 06
 8 )00 ا و عرتم

 دام جأدقت هعوقو لاح دق هانعم ناك 0 مح ةفغلرضخواند ٌقارفلاورهالا

 ّ ٠ ايان هس آف رطيلو
 أ اب قارغل ماذنكبنا »  اجالالاَرعلا كلذاَمسَح

 ْ | رب ذعلانئدعلاكو
 مو . مس ل شف باو ه) ©* هموة

 اهفا ا ام ادفاندسفاننا اهعاط !نمكاوماشب رقناف

 1 لا 2و -بغ -و

 ٠ 00 لين َلامالو هدم د 4 وأما ىنفبألو ةدعاسل»لثمو

 1 0 / 0 ُتطاماذاٌثنكو 7 للم
 1 أم ١ اوان ى مودي نالف مود ماما تناو تاداذا جالا توبا

 ٍْإ دول ا ءاكح ققابلاروصةمى لاو ا لا مل نمبر
 ع

 عضومدب 2 و |ةتياو تن ذم ق مر 7 :ةسدملا اممأ ديدشتلاودملاو فاما

 مسمو

 ثدالادشن ةأواخ نم كمالك ن ني 1 د ليتل او ىريغنمهمالك ْن نإ النأ

َ 

5 

 يإ 3 ا

 اومدئاموءورخاانخ « اومداملاطدةاى رع

 أ ردص رجول تركو هيغل يبد بقي نوط نيل ىلا مالكلاوه لبو . ١

 سلا ريهزةقلعمف | ىضفأن ملوي * مسك الربل ني عطم ىلا 0 هلوقف ميهلاو أ لاكو مدي لوءانخأأسش 000
 ا مدح لايم نيمظملا نانسدحالاىلا<- لق دهيزمو مذ مفوينمو

 هم و-رموو هم و مه م ةملق

 [|علمش أ رلامظعةمعخلاو همالك نيرا ذا محو لج رلامدتحو زوجا دس

 . || ماظع ف ارعألا بام ممبهعجو غامدلا هفىذلا م علا ليقو ىلا مخل او هديسنبا غامدلا

 | ةعطقلا لطقلا ل.قراعج مدخلا ى مةماهلا لفت نا لا وّدماهلا اهالعأو ةمصجم اهلك سأرلا

 معلا داك ربثرا هلْ نم تالاموشو عج انذالا َلْفسُأ ط رولا قواندالاةضت و لا نم

 : 5 تي عمت ىنلا لد 0 مادام وقام هات -وموةلااسور

 اني ثتكلذا 0-2 تراسل تساقط ىك تاقاذاّر 7 1 وخ مود

 ملا 0 و زءمهلبأك لوم هؤاس زريرعامجاحت وبيذلافو كاذب
7 

 ا( ةنئلاو سراة ناعدا دو ينكر نأ نيداسق لك نيب ل ابقعبرأ

 | هقلا ىلصدتا لوس تا باطحلانبر هو بطن بورع ثيدح فو ليباكملا نمبريض

 هيلع



 مام (مج)  ملافرح « ملا لصف 0

 هموم هد دو هس

 هل ىثرقال م> 3 شكو مبا ةنيب نرقتاذ نكت ملاذاءاجسةاثو نورشلاهتفرشلا بش مب ظ

 نرقلاتاذن مان ئيدللامتهتاناثيدسحلا فو عارقبلاق دل تنوامج ميداقوأ
00 

 مْ رك و امأرزعلادبعنب رع تيددح فو رصيدي واهل فركال ل ءانماو

 -و هد عد

 هلفّرتالم بأن اشو اف امج 08 رئأاميفىدعجارلاشتسل دااىلح هال ميذاهسيلات تك واف
 هما دس

 لاف يرحل قسم عالبال جدو قراءة هاو هلَفرشالىذاارضقلا م -الاو ١

 90 19 39 مسدسه هذو

 6 فو رعملا فو حامرلا نم * 1 نه 19 : سوأ
 ميغ ميل ليا #2 كلا عا ارقلههعدت ى 7 ىشعالا لاقو 0 9و همك ل

 حاملا ىوٌذثيقاذاْمبأ * ىئأدقااَلاَخلعن لأ راع لاو
 5 2 ضم 27 :«٠ م هثمسع 8 ىلا نع و 2 نط ]

 همر نعام قيبقنابيلا طقست مث نليعاغمريسصرفنتلعاشم نم ماللأ ع نت ءأ
 2 000 سم بأ مو ثوم + ع

 امو انأواأمهمرك أو 5 اناطملا بكر نم تن هنعو نلعاق قيبف

 رم 29 م م د ومو م

 امسيار 2 قءىهف 5 اهم لجل ةنثا 5 544 ًأاهمظعأةيراح

 2مم ع ٠ عام ع و مس قل

 ماظعلا“ اًبةصو ةيراك مكبأوهثم-طعلا م ا رفىأىنرقلا نادر رمحجألا ىربنبا 1

 العاذا مجوءىلماذا مجبيذهتلا“ « «ةلافتلا 00 5 لف ْ

 ايو اريخاجاؤابو سادلاةعاحريلا هاكات ماو ناطسشن لا ماو ْ

 عضومتعضو ىلا اهالي وييسلاف ممعامج ىأريفغل كبوت ا

 ١ واخ ليقو أزل رولكس و ًامواوق وقنم ل لارعا اف تاندا.تحماللاو اال اهتلخ دولالا

 سو 8
 كلذ تيم سأ راد ةسضمب .ءاجلا لافو ةسعاجلاريخل ا"اسكبا ىارعالا نبا لاقواضيأ أرتغغلا "امج

 3 نيل وا سضأرلا طفت ىأ ذقت الري ذابت فصو وءاسامىاءاجسا نال

 رمثعةتجو ةئاملث لاق 1 للا 1 هللالوسزانتلقرذ ىأ ثيد-جىفو هريغنعح السلا

 ارفع امي اوصلاواولاعةداورلا تءاج اذن كعريثالا نبا لاق ريل مح .رشغة ثالثؤةداورفو

 نمركد ىذا ولاكن رن 20 ٌ ارفع موقلا "اجلا |

 ىل وألا الصبا. نمفاضأو ماللاو فلا لا فذ مثيلا مل ٌوأَح لاقي هاف مضل و رلا |

 رْفَغْلا نمرعخَعلاو ةرثكلاو عاق الاوه و اومومجلا نمةملكلا لضأو لاف مانجا دكستو |

 ءالا ب رغلا لةنلو ةطاخالا رلومجلا مسو مف ناعيا تلفن لا وةنمطغتلاوقؤ |

 جلا اهمظعأةيراج هلوق
 لوالارطشلا دعي طقس

 اهمأقيوسلاءاهتنمسدق
 كائلادع و

 اهمهحاكتلاو دوت بت

 ها  "ةلمكتلا صئازكه
 ءويوعم

 بسس



 1 ااراع قسارت
 هته اوتءرهلوقل سذملا

 ىرسهوملاك ف اؤملادروأو
 ريغف كلذك تيبلااذه

 ىرسهوملا هاوزمعت عضوم

 هتفئاو ىرمداملاهذهىف

 قعرساو لا ياعاسلا ل
 تببلا ل قو اهتفن آو
 4 اهنا ىداو+اوىداوهلالاوط

 اهلا ا نعراطبق ميحاص»
 8أ

 لافت ايدلاو ةلاجا

 مه ردم 0 هل و

 000 ربع لعلام ع عر ناتيدحفب لاكي فنولا بة عاج ماهكا سفن تالاجلاشيأ
 مث'هلمكشلا فاك رسسكلا
 ةقلطملاةعتم مدت ويلا

 هإ ءاحلابممعلا لثم

 ل يافع مارست ل »
 77 . اشدورك ذوةرحو وأ لاق

 ا امل ئَمتلاو كارا يدع « ىدّنلا قره دانآلا ادعس نمر
 ووو ه-

 ناو عفهمكحو نأعأ عر رع هل وقتال 7 ىلعةفينح و امد | ؟اذككيدسس الات

 , ارا فمي ةمرلا وذ لاق ميجبوهفالءلقضرابلا نع ىلا تعنت دعفتر

 تعول #2 س تور -

 '..اهلاضناؤتتآ ا!ىدح ءاعمضو »* ةرمسب وانو ىمولا ٍضرابتعَر

 نيا فات“ الذ روش فصت تيلباذا ةَمصَنلاَةَحلا وءاجس كلذ لك نم عجلا و
000 1 

 ب | ا سجنا زلعيزاج لول لسير دنا محلا او اهتدنحب رخ
50 

 ماو ىمتلا,مباهم بقوا يدب سرالا تيل اب ا لو سرالا لد

 1 101 سدبسلا ميتاج د دينو دج امهلراضاذا

 8 الوش هراناكشددسلا قو .ةرفولا نم 7 هوس أرلاز ارعش عمت مضلاسحج او رعشلاةح

 د مو ك2
6 

 0 دد هلمو نييك ١ ىلع ايجي ف / رلارغش نمش هدة لس و هسيلع هللا ىلل.ص

 مه

 ترثكى همي ثقودقو تاق ليال ساسدوا لست لوسراع ني-اهتعمللا ىذر

 ع رز ممدسو وسو<)

 ١ 0 ذموهو اطابكو ريو هم لع ىأر عت ميال ثزابا ثيدح فو ةجحاررغصت ةمدلاو
 اهيشنجيبن دروع نكي اول نها سنلا نمت امم هلل نعل ثد دما فو هع كومو

 2 ةلاوه ديدن لاو ملل نعناك أ ًارعشلا نمةخلبالبقو رعشلا ٌةحلاهديسنئ/ا لا رلا

 دو ليو مينع نونا, قابل »ب هوييسل بو ذم مالغو ماكو معا ورثكلا
 1 اة

 اسي موقلاة باو ىجنالالقترلاهيلا تفضأْةَم تمت نافلاق بسلاردان نم

 | فتب وى هع هدومع

 درو ران 7 سمك تال ا 4 . ءاطع لل ىف ناك دل

 يقلد وب الاق كرو هبا مه ىارعالا نا
 هب , هم 2

 7 , تيرددقو ىرذأال أقف اكل , ولريخ نعل ئاسو 5 تلاع انتة

 اف ىأةنغتهيف ليقود دلان ولأ ةعاجب ىلع ”وةيلظع شيق نال يلاقي و

 العلل رعت درر ماو ل ىطعأ اذا ميلاد قول يوقلا

 ميال قلاب اعدام واف ركود قييم سابع نبا ثيدسح فو هل

2 



 .نانسس وح

 01 م جاف + ملال
 #ث دس سا

 ماشا دف 0 و
 ءاورماجاملاسانلا ىف ةداتق أ ثيدح فو اوركواو>ارتساىأاوجتدسقفالاو ةيي دخلا :ء

 ةعوم 9س 3 هو ا
 ام :ىموقلا ىلع لُخ نوح د ءانصصال سابعنياثد د فو ةااخاو وردقني< هرسسضيوأ أ

 تااةفهبفاهمولت داززعشلاف ٌقّيحالان ا هعلتةشناعتس دحىفو 7 رو عسشوةحاروأةمات

 مث مس هم د يو<

 ناك هنأثدارأ ههفسةباثممك-إ ناك نى اا ءٌراسه شنخبال ع رْمَمسا دقلة ناك

 ثددحه مو هعمد وةك زل رب يأ اهله وقسم ناك هلاك ف ذغسا هيلا راصالنسانلانعايلح

 هدئعمايقلا ىف هل ع ًارانلا نيت ويلا مايق سانا لكس نب حأ نمت وعم

 ا - سوا

 هأع وامل عمم هنال اردصلا م م او 0 ل ةلاسسس ومعمل ءاب1ناك 2( رو هيلع مسن 1ن وسو

 عبطالو لودي سيلفي لاك 3 هما ماذا ابحر ؛

 دشنأو عار ذل بحر ردصلا عساو ناك ناعم | ونالففار ءالانبا

 مكاو يضْنيغَصلا ىداب 5 منا سيلعب ب 2 ١

 ىلا ارعألا نبادلشنأو ل ومالاب ردصلاَقيصناك اذا قي لاقيو

 - 5 )ومص < 0 مسوىوود

 ريضي مالسل دو دم تاكو 5 ةبيردكلا تأ ىتْشُأ تلك امو

 و 0. مه <

 روع ما ىيسض اهركنأف تيل اعين كلو

 نمضرالا قوفامّلك مط بعل مَج مك ردصلاعساو ببسي 1 ردَصلا قص

 فاطم هال قو لالا سأردلٌبكلا مومن رماها وة نغمذهانإغأ

 نسايعلاونأ هب يبو هماعتانالا قديزو اكو: أنالا تملا . ومساج ليكلا غلب ماج اناو

 ماكي رص ودا احبلاكملا تمحو ادد عف رلاب لوكا ماي تقلا اجت يو

 لأكملا ُتْدحَبْو هفاَمطقوف وفة ارالعاموهوكب سما وماهو متاع ارحل

 هرلمى رم كل اممم دنع اغلا لاف 9 "هما ليكلا غلباذا ناب وهف هتمجلاو

 ههابشأو قيقدلا الا ملا ُماكيلاقيالو غال خاب سرغلا ما ومضلاةيقد لوك ماو

 ةمدخنو ءايضافمسأرمتام حذو ماحب نط لاب التمالا دس هراء انوه
 هه 8و6

 كذا سار وفبكو كسك 'لوكما ماج هطع؟لاقي بيذهتلا هج اوءانالا ميدقو هاجت

 قم نام لولا سأرد] امد وص ةيسشاخ تن أو لصالا تو ارنكميإ عتق كام
 مق عض رم مدا جموع هموص

 مانو مه دقو بست وض مي نأوه ةسفشحو أ لاق و ريثكلا تنثلا م ميخباو نيوألا كوم

 لس مم

 ةئرد تمم تم كنك و

 سوماقلا ىف م ا ففضتو

 معمم هأ
3 

 دل



 (مجنإجار1 ميلا كفرت هل. ا لكخ) 0م

 صمد ا ىواق9) ه2

 ةقيضاراشو 0 مكن د اا اوم

 ل 357 و 1

 0 هن ةتايستانشتا

 ها" وهب قس ل + م 26

 كلذ لاقباومكونل مجبل عفتراواهتدم جام ىأا هوا مْ تعقجا

 0000 4 ا قلو لاقو لاو
 هناعإل

 ٠ هيلة 35 هالك يقل لعبت

 وا كعب سس والاب ثيحرأسبلا محو راكي م ورعولأ

 ىلذهلارضدلاعرتلا

 مام, سا م كه م ا

 1ك مراد 1 + قوات ةردلا لابن #3 هجبف قفص تصدضقل

 ا انلاضوهو ماجا نميربادلابحابصرالاوةوث 01لتم دصلا ىربنبا لاق

 1 !- دل مشا, اوما عج اوزان عمتي ىذا ناكل ةصدعلة صد ركن

 00 ا لاهاينامز لاسم رثبلاف راك اذا موج ميلا + ملاعب و
 0 1 جورمو عاق هد

 اراد قمع ل امؤطهأم ذيلق تصف

 ترمي نكت ىسانإ قادر أولا را ةرينك امومه ةريز غار اسيد
 0 م يعيق ع 5 ةءقوس شت < و 59

 7 ةهجأو هؤابعابهذو هبت ماع نك ري لمَ و اماستواجم كوم سرغ 2
 090 نو هي

 3 . 56 : انو سفاح .هؤام عمت تام لا رامبو مي ضرفلامحبو

 اجامل هدم بهذا ذ مويس و ميو لءافعسبإلام لع بك يأ رذاذ مج 7

 ,ه 'ء باول ,رغاا لاق ىثنألا كلذكو راضحلا

 8 انوش ام لا كنان موب لكلاب

 | كتم لاقي دمج راو شرق را وذل فايت فانيلا هلاشاوق
 ةناكوم الوهللن هاش ىلق مقل َقااقي وئام /حامجلا فو اهشرأتمو وأامول

 زويوجلا# 1 سلط بلممقا لعمل لوح ملا نادت د سيفو قالا

 0005 هطاشن وهحالسةلمكت و عوج هلق وهح رت ًاداوقلام ملف

 | تيان فو اء ببتشوأ قاب الابد ضير فش منتي

 سدا 5
0 



 104 دو مساهم

 ضهاون الق ىداولا همها * ضِيارْنيوسق نب لسا * صراوعاديدمو هناك
 منيف تديزاك ميلا ايف تدي ليقو ىداوا مسا تيدحايسسغتةفرثالا نبا قد

 هرسك اذا“ ئنلا لمحت مهلوفاسهنم ةريثك ف و رحىوبملاتداز برعلار وصنموبأ لاق مسسو د

 معأهلناو صرة لصالاو هعطقاذا هونتلا» قو تع وسالاو تس ذا
 سؤ 5س دوو

 رفعي نبدوسالا هب وييسدشن أ ةأ سما مسا مهلخو لبر مسا مضااةمهْلَحَو

 عجو هو و مو د«ه-د دهر و ع

 يداولا ةمَح سم مهلح نبانا « هتمرصبدامع مولجنبا ىدرآ

 مول ادم أر ةمن لج رلانوميبرعلاو هيو_بلاق ف در

 ئنلكنموينكلا مسام 00 ميهوب مهل لاقي ةعي 0 ْمكَقلارْزَقلا

 ةدبع .ولأ» رفا ذكواري كى أحب بحلاملا نوحي وريزعلالب زئتلا فو رت م>-لامو

 لّدهلا شارو لاو
 عدا سد وهده مسو هرقل  هسو

 انلأالكادبعىأو « را ارا

 هللالوسراند_س قون سنأ لاق نو لارا ل 2مم بعمل رثكلا ملأ لسقو

 هريغولاملا محبو ناكامزثك أ آناك ام ار اما أولا داو ءةلحدقلا ىلع

 ١ ئذهلاريكو بألا اهملتعم هت مجورثك اذا

 لولمألا عاملا ةريهطلا وج + اوك / ةباتلااذاثْأَ لل

 فارعالا نا دشن نا اذاهملةماملام م-ورأك امهالكمضسأويَشلامح
 89 ى مس هذ ماع هو

 ره لاف موهير م باهعجو كيت لذكو * مت داء #

 ش

 قل رتطاملا دنع 5 هماخجاك ثلا ا[ةروالف

 ا ةيؤجنبةدعاسلاتو
 ١ اهو متم ناَسملا « وَ طحدارخالااندانلف

 مانو ةييتسوءاوو رن نموا راءاملا هيف عدت ىلا ٌعضوملا”ىرصلا بكرم

 ةغبانلا ل وقو*انملا5 رثك وجودك و ءاملاةريثكلارثبلا مولا ماتسمع و ريثك
 هر6 ع عض 7 2 هم وسع

 امسيملع ةفدااهذ هترلغدق نيتيكر ئس بك وك ارهاسنيموجلاءالس ا كتقك *
 200 29+ اوه كد

 لا محأو اهؤام عج اًرراكحأ ًامضااو مو مك و نخضومانوكي اوكف

 : رعاشلالاق متجه كر 0

 ما ا جان » مالم

 اذك ةمكفلا ةراقلا ةلوق

 بيدبتلاو لصالا ىف فاقلاب
 مسك ىفتنّرَ و'يلمكتلاو

 هرذ_>افةرأذاانسوماقلا

 ةييانل بكت فدات
 ميظعلا سهالا وددشلا مضلاب

 موهلاوءاصوعلا ةطناو

 لباو ةسعاج اروغ_صعك
 هسوعم ها ةريثك موهلح



 وجل ل ملافرت م ميلمت ا
 ا .اًروُسنلاهمدوقلاَحرفاذَمم » دادك ماس 5

 1 . ةليقوبيصتلمدا تلا باوضع رنا لاق * ارو يقل اهتم رفاقه ىورو
 58 مص له 7 كيا

 ا * ارستكلا نوقباسلاَبعْنأ اهلاطنأ ب عتت ءاوأحو

 ماا لاف راغصفئاطلا مغ نم مخ مالا لمقو
 ا 59 مو

 ف . مالطا يرش ىصاوّنلا تعش #3 انضرأ ن مناد هىل اند

 ١ امو * ٍتئمالملاٌلْثمف داو * دش ةمكباهدحاو كمر خأ اثم دعو

 2 اذا 0 رد لاك اوريك-:سألاقيواو عما موقلا لج( ملجأ مناع

 1 ص 2 "اعلا دنا 'اوزكتسا موقلا خو كسا لح رلاودكجا ملا (منلجإ)

 ا مالا طوخ ذو هاو ذيب

 كنود اوُمَلَجااذآ ىور ,و كلاقيال ىذلا ترضلا ُبدكاوب داو تايرضىأ

 1 اوم اىفةغلام امذلجاموقلا ماو ”لههملاءاانةد ثنو تبكسلا نباهركذكلذكو

 0 ١ مدسقت دقو ماسرملاك مانسرلا ماسلا ام ىلعأ ءل-ههملاءانعآو غارك

100 لج (مملجإ) ابل ليللاع هاا ىل ارعالا نما معلخجو عضق ةمرهلا ةقانأأ لاقب ىرهزالا
8 

 ممل سلع ع
1 

 َرغأ سولف وس لاند باشيدح تا و ةاّتفاح ل قوهاتيحان ىداولا

 ا تدب حَل ندا دك الاقل نمانلا سرب غل ذأ ونذالاف

 اذنه هالة عسألر دعو لانا :جاخا قورغل اولا ىذاولا ناجدا ارأذسعونأ

 أ ونآلاكرخ اف رجوثردحلا اذهفنالا مهلا مهسأ لرثلافو لضأ لوألا تءاحام .وثددكلا
 و

 00 ا علال 0

 7 واقف 1 نم تاكو مالكلا اذهب انين ألسو هيلعدلا ىلهدارأ | رفا ف وج قدصلا

 5 يدر اذهنكءاهز سو ةبيلعدللا ىلصى :نلا ايه ناكو بطل ادبعْنَِ درا نينا. ةسوبأ

 1 م
1 
1 

7 
]1 

 ْ *هن واخ نناورمشالا ميلا مضي يمس هل اذ دحأو و دة لاسم لاو

 ميا مادا نما اذار اذ تف نالوا حوتفمهنأ لعل _لذلاو

 م و م -

 نم 0000 ملة ريل كاف لابو: ةهءب از منا نكست ةموهذضم

 : 5 اعلا 7-0 نواوقدو نوط نوأد- 2اولاق ىداولا فر اة مسهل

 3 5 2 دشنأو ىداولا



 سال. يسيون نة بيج : دوج ا:

 4 0 (ل>) ١١ ملا فرح * مىلالسف

 ناّيلصلا لوص نئعللاو معلا ىرهزالا لو ده
 0 7 هم !2 2 7

 .هللاقم ,وةدش عمظيلغلاريصّقلا لبقو امهظملغلا نيل فتنملا اوهلمقود سما هل ظ
 كلام ةَقاَرس وهو ما مشعجو» مدعو شوُسعحي سبل « دشئاور نع ا همم هود ١ .و رع اك ىعاف

 ب وحن ةدعاسلا# َّىَلْدْلا
 ةموهس جس وهو ود

 ماو توك ضابخ نعال 03 مهو الا دعنا ىدبع

| 
 ا

 حينأ بيفيلاو يلب خطارفلا لاق * همسي ضرع لو « لاق سوا مدعو

 نيالاسلاز يىذأ/بامهد اود وناضا رانا[ اوهعطقاّمْأَبهملك ويقل! 5 )د لحال
 مدد هَ

 دابر توب 00 اقسم واوا ةصئاو

 7 ربئبادشنأو ناقل وللا ناضارمل وس را لاقي نيم ىلع عقب مسأكلو ِ
 ا ل 0

 دانا تفاجأ « تعباتندب بزي ن مدانأ الواو و

 لاق اذككوهانر رت ناماطا اوفوذلاو اسال تاز نلت دات وق ْ

 اهءاطع قل عامذخأ اذا اهملتح وامل املك ورح ردم 1 او نيصّةملاو قلك دم

 دشنأو ىلع ىأةرك ذم بدبحئرا ست ما, هسشلب ل تامه نسطاووعلا وم :

 رقي نهم تاقرم 000 ُمَدقلا ىو لهكمديف 3 معقل اًوقلاوه

 ا 8 ؟أاه4خ اهمَملَحو ر روزا مل نقلا مكباو بيذهتلا ممم هيلو وأ

 ىرهوجلا اهُأوُسفو اهعراك ا هنعتيهذاذا ةخول لاةاشلا مكاو مج اه+ىأر وبلا ةملح |

 | مج عاوقالو وشال ين كامو اهل ىأ كير ةلابرو زا هسا ةدبتهو

 دشن أو [ةاايرفظلا تكل و ةناكد راكبا دانلافوصور َرعّشلا
 ١ ودع )د دوم 55 -ع

 محلا هزج باممدَمالعلاَ دق »* ةاطعاو لوم 1

 مضب قاسكلاهاوراذكه لاف نامل ونال اومالسنملا ضا
 200 وس س

 ارملللاقيو ىوري لك لسَقلاو |

 ناو نادل لايك ادوداوافنا ه1 بورلاوزتلا نما تال حلا 0

00 ١ 
 مهلا مروا عمتي نأوهو وم ظ

 رام 0 هدم هيو
1 

 امتد قامو سُز روةيالص 03 هديا "م د

 ىندعالا لاك م الج هعجبو عا ادعت ساو هتعاجج ىهئَمَْب ا |

 (يشععدار برعلان انشأ - 50) 7

 ل

 للا ريغسصلا مشعملا وق نّديلاريغصلا مش : هلا (مشعجإ ن

 ىفاك اههققو نيسشلا ضد

 ”لمكتلاىفو سوماقلا
 مظع عم لب وطلا مشعللاو

 م وعوعمد ها محلا

 لبالاتا«نه ل اوهلوق

 ىذلا واضي أمكحماىفاذكرملا

 اكرم ىأ + او”ءلمكشتلا ىف
 ها زذفلا ىف ةرازذ ىئمل ةمم

 م.م م

 "لمكشلا ىفدازل مي”يلءل هلوق
 "يل _ءارمشلا ل ةيصكملمخلا

 ها ردنلا
 مفي ارو نجلا ةاح .وهل وق

 كي رخلابو نوكسف مضوأ

 ىوعصم هأ سوماقلا فاك

 هتالحتو دل داو هلوق

 : وأ محب :و كد :رضأأ

 سومأق هما نوكدسف

 مودم ها "رلمكتو



 هناا كولا ولا داز*ع

 |نمنيدوذد(مضخلا)ىلا رعالا

 لال الاوزتثكتلا لاج رلا
 نينا مضذلا بدنكودجلا
 ىف: ئذلا نكن ظمولاو
 بردكى أيضخلا لمكتلا
 هحراش تفتلاولوزملا مذضلا
 بدك ب اوضاا لاقل املا
 مضطقلاو لاك مب هتذانعك
 ةيزمكتلا ىف هلشنو متل مذخنالا
 هميم ها

 مجولجزلامجلاقب وهلوق
 عنكقاثل اوحرقك ل والا

 معلا لدم ماهطلاه دشن

 د_عةك معلا و فةكك

 لدصأ سا مزك اك معج وأول
 0 ها

 البط عوملا معمل اوهوق
 حرصو رسكلا,لصالاق
 طيضو سوماقلا ح راشد

 بندا نم ة دس ىف

 ىذتقمنك-ان وكسف تف

 معمل هنأ ردصملا ريس
 عمم هأ هررحراك رق

4 

 000 الل

 ا مس رو هم اهعاوعو

 1 ذولا مق
9 

 مقالا هه وبان مى

 قالوا ره رك ىلا ءاسننلا نمءامعدا 4( 2 نزاوهن ركض نب

 2 9 0 لاو تالا اهمانسن كبل ىهلقو هنا ةقانلاامعلساو مج

 5 0 ابا ىف نارعألا الان اهلك اهنياتمت ءاز كلذكو جارك ذلا لاقبالو

 ع ةوةلش ىأاذكل ل جرا 0 محو ءاهلملا"اجوهلاءاسنلان م”امعلاوءامعلساو

 امن ابس امو هاوضأىلاهأل وهاك فاتن يلع هكا م ,مرالا تمحو
2 

 / ك 50 وهو كعب فمع محلل لا وا اء ع ديس «لامتو أنا

 اهي بالا جاتعلا لوقولوُك أ

 مل نالت مجدا * مظعألاءانآلاَليك مهآقو

 لطم الاوهو ديت لهذا اوى ةبننا نعاشضن ارد ضملا ف هما لاَقَيو 0 ممم هس وو

 " |لآ

 الالا تيد جور سلاا ىلا معي رشا ىلاا ومر ةوانلاتق ةىلءنالذلا ص اهبل

 . يشبع لو ع مفاهيم هاا اواَضح دست ملاذا | انتو 0

 || امج 2 وناس الا سش يلمع رو لفسايضإانأل اراد رادو
 5 أ دل يرش سم 4
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 2 ردو فعل فوبسك ىععمز رس لبق 4 ام ئءمىتالمعةسادق :ودنالى هعدت مابا

 00 سلا أرانلا مولتن مجال اعتءاوقك اهبادتيي مالكلا نماهليئالذرالو
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 - 0 وب لاقوةناسمرج ضرأو ب ب درعم ىمزأقرب ا طبون مسهل ببولاةوأدتبا

 يس هه يول د هوودؤ
 2 رسصلا ضي مرخلاثيلا لسيخ دوهوزلا فص موج صرب لاو دوج حاد

 0 3 د١

 نمور او ىرهوجلا دريلاو راف نالسخدامهو دربص ضر اهل -هو مرح ضر ذه

 ا تريلا د فل - ى-5ه-9)ه-

 ناحل ا ديت ارعورجب كذلك نمعمج اونا 3 قر داو زن م كروز مر اودورمملا فال
 ا 4 أل

 م6 هم و- و5

 رخال ارب مر ردو ةعاشق طين رب وماعطلا نمي ربا ذكواذكهتيطعأ لاقي

 هب دنملا نملسقمريشمالا دعس نإ ىرخ الوب نب فطين انطوراجون وائل

 ١ لاقو برع موق راج

 9س ىو ع

 لك ةلو ل لسالاةسوملا ل 0

 لفة بسلا د 7 لا ا ردا ل قو عمو لص أون ىغ

 0 هيف ىذلا باتل ةمورخاو بارا اهلا عمتعةرصمل أ ةموُر ثول ع
 ومو

 بارتلا ن لفلم انيأ 2و
 ماش نيداب ا!ثيدح ىو

 ع | تع ينرتيكت

1 

 | ضرأن دار نيطوأ با زم 2 ضرالا نع دعمت منك امألهيفناك ىأم ا رج دصسملا ىف

 هجوما عضوسل وزارات .ةيوتسم نكن لدعمملا

 ا م اان ةاباس منجد أ ةركداقنلا اهلداعو ة ةعزرخثددح ىو ا!عضوماومزلو

 البدأ ن مكعم>حااءاو
 نار لقب لامغاو هبرف ٌزمشستَمَم , رم دجتملا

 أ - ناضل

 0 مسخ

 نائم ناو نونو نلتمس ةرصم ىو رب وراسجلا اور اًرداكدج اولا ميمالا
 2 ثحا#»#

 ى ه7 يا 320

 ا لا هنلوم : 1 بحسن لا ريكو عرج ادقر

 ل . عمد

 0 ا هبت * 0 نمساوي لا
 ١ 21 8 4 هر رزة عهد

 8١ه 0 م ماوس

 دحض : دعما اننسىا ا

 0 يوأ 7464 ملول موموك م فس) هدوم
 1| هج وةقوتزملا ىهةعرحلا اهتقرحواهتمف ريمة ثيدسملا ىفو عيا *رداك ايش عكو 5



 5101 (ةوبللا .١ لاف ٠ ملليلببخ

 ةرش :. الا مبخأ امرك لانة ف ًاذنياع تن اللة هو عشا هع هنااونطانانو»

 مهاورانلا يأن ؟مرحال هلو كلذ كسصو ناريس جهل له علا كلذَتَسَك ىأَنورسْحالامه

 ّك هني لصألاو تاكشلك مرتجال از ذل لاكّىرهوملاهقلةامنب أ: نماذه وىرهزالالاقاهياذع

 نا كاذلفاقح تلزم تراضو ال ا اودبال
 هأي م

 ,يمتتاةنيصوراا 5000 ربا ارعاشلا هلع سلاش -

 اً ىلااذك ناعفالم رجالمسمل وق نماضتأ ا ا العلا 00

 بضذغلاىأ آىضغأ ازا فت ًاماردقامهناللّيلفتاو ك . وبيس ل عدرلوقلاا ذه ىريئبالاك

 هم مد

 تبسك هدنع مريد: نال هبفّرلا فرح طاقساىلا حاتالءارغلا لوقىفولاق ءايلا اطقسأف

 تدبلا ل دقو ينو بقعا رك بلم اخمالاحا خشبة اتالم

 م5 وه

 اوي ةاكلاباعا ذاع 5 سراقب تندر ٌْ ا

 نأ دل م ءزوهدمس نا ىراَرشلاَر بن ةفيذ حن ْنْصحوفو ةنسعان أن هطلت |

 ف مرتحالل اوةتفاذك اواعفزاذكواذك تاك لَ .رلا لوشن مالكلا نماهليقاملابا اوجنوكناغامَرَح

 كَمَا نالوقي قا كلا و ارفلا بلغت لاو اذكواذك نوكمسهنأو انومدت:سمهأ |

 لاك ةانامهلامعتساةرثكل هوقذخرتسالو مرا ذ نعال مرحاذ ناالوءرح اذالو رحال لاقو

 رثكمنأاكللذو يمالبر جالو مرجاذ نعالؤ مرحاذ نأالو مرعماذالل قي نمترغلا نة قاسكلا

 ع د ئثىأوهاسغاف شيب اولافاكو ىَئاح مالا ىفوهو هنن نّئاحاولاقاكمبما تفذخ مالكلا

 مولع مهب سك ىنعملاو مرح ةلبسضال ليقدقو ىرهزألا لاه ىرتفوسوهامناوئّرتوشاولا#

 باعثدشنأو مدنا

 مدن دة أو ندم رمدجعأ ارفحرضتنا مول يورك

 0 مويلا قالا 0 جالت اقف دايك

 اذوىذبا هماللكل ضآن رعلاو موا ذالوَرجاذالواشح أ اذكر اذك ناكدةلرَجال ىلارعالا نبا

 مصاعب سيق ثيدحفو .م موباذالىدلاوايذلكن ا دشنأواهبدسيالواو كوكو
81 

 (مشععدار برعلاناسل ب ء١7 2

 مهلبسك قأراشاباذعبم عيدك وم دارج لاف ادثبا م كلذ مهعفني ال فملانوطوتُم

 |١ دقاو هياوصوفيقعنب ةيلعل لاقي ةببريضل انبات[ ىال تيملاو لاق يلعب ضغل رار

 دازولا مرحاللاقي وهلوق

 مذ م رحال قاغ_صلا

 نزول مرحالو توكيسف

 نأالو مرج اذال ىنعمو مرك

 مارج الاوهللارغغتسأ مرجاذأ
 مارج الاو ىئارلا عاشم
 ردت سم نانو ك مسلا نم

 ها ةض>+ًاهلدوسأو نولي

 م
 ةاكيب



 مرج كل ذكو هنول مرجو هلوذ
 2 رفامهبأب و هندي مظعاذا

 بيذهتلاولصالاب طبضأك
 دمسلا هيوصوءلهكشلاو

 أمرا ودحا لوق ىلع ىضت م
 وسم هأ افدهنوأ اووطع

 لا مالاوهوتبر كور وب دامايف تن ركو عرجتر منو ةعرجم نس "فاه نبا
 ' ”دييالاةيغذربلا ردو تمت ”ةئسلاَتَ رد ءواهئنمانح .تئاتكلا 0

 أران لورود وبلا 0

 000 0و زرع اوتأؤدمب تتم 000- اذهتلإ يا ظ
 اهل هسا م 14 "الاف من أقحنو سيقما 5 هرسق كا ذكإ و نيعلا ةلزتنن ا هارتف تدسحأ |

 أوز اوةكص كمر هرج لاف ن ل اوقسدل و.ءارغلا لاف تناذلا تدسك تاتا هجن

3 
 ظ

 (مرخإ) ./ ا نفرتس للا لصف
 0ظ”00110

 16 الرجب او ماو زب سرع قالوا ١ نوم زو ظاكذري و

 ركل اوماذسج الا ىعب م و مرج ل ورع فأن «بوقعي
 هَ .١

 0 مب ال كاملا ب بيبو ا 00

 ٠ 00 دوو * هيلكس ىحنعضلا هئمّلتسأال 5
 ا

 مز وم ضعباههركو نراه ليقو توصلا مما ويلا هبال ماظبنمأو هلو 8
 ش الفمهاوشب ؛ةماعلا تعلوادق ئاسونأ اك ل وص مجالا هستفرعام لاقي ودن ةراه

 انفاق رحل مفسد يكسو يوحي قلتناوتوصلاى أ
 هر طومان مرج لوحوافضاذا هور وسو ىازعالا نبا نعول مزنجا ويدل مرطاو 1 5-3 دءةددد ة

 وهسو- و هد
 ا .. ةعير قايم قر ادشلاوكلا تلد مهل دزوأ نيدو :

 ا 5 ةئالئوئعَرْشأ قالون
 هر ةهسو 72 -ء ىعهسو وع 8294 هع

 اع

 اق مس 98 مس

 , ايبا رن صامل رك 0 0 ةيافقم

 هما 0 « اهسنًادهعدعب مرت نمد
 2 مقا < +

نملك اذهوىكرفزالا لاق ٌلمكتىأ
 0 ءوطت تةانك 7 انسان عطقلا 

 ةهملبقو 000 سروال دقت ةنيذلا

 و 0 0 7 : ةراثد انف عا ٠ ني رضلانباهسأوأ اق

 و موج 4 جاو مو 0 دوم هدوسو 3
 1 0 بولا سقم 5تصرحلا ةتعط ةطنغأب انآ تنعطذلةاو

 9 © ةدعمدم و

 - 9 م ةيرس

 و هم د يق همس و قم د

 7ك همس و تان

 0 1 اوردر 5 اوضْعبنأهددع هنةرازف تمرح 0 رعاشلالوق سلع لاما ود تففسوأ

 || رار زي نا واهو حلاك 5 هرا اهل لعفلا لعن اول قي :وةرازق

 : قلد رحال نعم ةقدقح ار ءا نأ ريسغ لاق 1 مهتكا قابشقاهئم ةئعطلا ممر ىعملاتدبلا



 افك (مرح) : ملا فرح * ما لصف

 بم تمر بك ةمرخضالو منآلاو اذوب عيعأرقو مكتمل اًورق

 هع :ءردنالفنواوك وقي برعلات هممولاق اود أَم وتضم مكنامعل اوريسغتتلاىفءأجوءانلا

 نأم وقيم كبس اقتسام هم و ميو بى لعمر رك جيرخ رخو مهساكى أرزهأ
 ءفلطشم صوص دح ًأىدعسلان ادر رمل ةدسع 9 ًادشنأ 52000 5 مرمي واودتعن

 | نال قودي مراه 5 زجر ووش ِظ 000 1

 هلغأمراجن الفلا قيموساك موقلاةسع ربو لات مباطب 0 م < ودل هال مرحي م

 ل راهحرفق 2 برامح سيكتهلا نشا رو لاتمهساكى أرجو

 يلمس 53 000 .
 م2 -

 يو هد

 ضهانتلا| هدرة ديضتاراق فضي لاف تنبلا اذن »نينا لاو ةيبسا نع

 هع رذبانأ باعت ىحوىرنا لاف كدولا اهتم ل ._تي هماظعقدو هتلك ًاريط مل نيفهلك نام

 و هو شال" هد وسم

 ةوقافليقودجاو نه هردجاو تدرحو قمرخ وانك مرج لاقي قصماونأ لاق ةوّلا

 تي مالا ستان أقامت لاس مر مكن كلم يال ىلاعت

 مه هم

 راذاا مسهل نأ وهامازانلا مهلذأم .رحال لوق نال مكل نّوحيالىأ موق انش مكسر كالو ||

 و ساو سدس

 نعال لوقامأ سابعلاونأ لاق اهل كلوع #3 اوضح نأ اهدعبةراز ازةتمرحج #2 ددقنأو

 ريسسفتلا فل بعأ هللاودد الا يعبابغاو امسي اخف اقع نكيولاذائثلاَت 1 ةقح ا فافمكل

 هو 5 1 ةايصال

 ءاوعأ ىلأ تدب 0 ارمكت اللا مكتمرعالو هلوقفل.قووكشسكيبل !ومكنلمع

 قتلك نبيلة مارجأ لب املا عبوس ركلاا

 00 لن مهما 3 *# ىك : وهاك تعط ىالولن اطومك و

 0 ,و 1 وو 000

 لاح مرحو مورحريشك اوم همز نمت لكرتصمل اك عبو

 بيحاللا لا اكدوجولا دوس #* بوابات

 نبا لاق همست و ناببلا نشل فما هنامحودلا حاول مرهباو بيذهتلا

 1 م ا

 ةحضصل اونا ىلع تيد ىفو قل ويف مدقفامبلع 3 وعر جلد رهن اىدنعو ملم

 بلعُي دشنأو مرملا يلع رتب لجدول مرا باع لاو «مرجلل نام قرف اف

 20 حا

 ميرجوهو موقلاض هنود »* لقاعوهو ىلا نِعلا كردردقو

2 : 

 ارا ردا لاغمو ن :هردالو لوز عهلوقؤ لاق لسع مولع فانا مرااالو .٠

 الوهلوقىف ل.قو هلوق

 مكنلساللاق مكنمرح

 صناك سوما لوقلا اذه

 هوم هاىرهزالا هيلع



 هللا لحرلامرحو رو |هلوق
 هم نع :ورعئ ءرهزال اةرامع

 هءصم هأ جبامرح

 ءياقرلاو مييلستا

 ١ امكشإاا هللاتاب يبي ذكتلا مهسقنم .ر :ىذلا نالثو وا |

 ) ا

 ولة »* ٌةمْفَع وفيك اأن وَ ١
 ِء

 تاروت هر 9

 2 2200 رن را رت روسو

 : 0 ,دبا ىوصالا شوا نمابرضةمعلا لالا ةرخك بنالتر

0 ./ 

 : هأ ذالجرلا مربورعونأ ركل نما مريام دهر فلان 1 هياط لباد

 ا نبذل مار اولا مارضأ ماركا ومار ردلانم زءاج لابقد ءوفعسلا نيبلذتلا ةمار ف
 هم 5 م - و هدو كك

 0 الثيدملاىفو رثلا

 ردنا نمةمدعملا ءاهلناءىو ريو عطقلا» ردنا نيم هلكأو عرملا وئدعن اى أن رَقلا كلذ
 مدس 5و9 و+ء- م 5و وهم

 52205 ْ مواد وتاج ل ثم هنمتذخأ ذا هنمتلمرتيدقو هني ىأةابشلا قوص تمحو
 5 ىلا ءوىعاممعو 26 جمر سم مى وري مى, 4

 6 رواب واف أوال: دقو ةسمرطاوهو مورو مارحأ عجل او بنذلا

 1 - 9 ه6 و

 52 ّْ أن م مر هم هلع قت نما ام موب ليسا فنيل مظعأ تيد او

 1 : ورجل حاجزا لاتنيمرثلا رع كاذكو امانا مسبب تح لان أوقو تنذلا ملا

 رعاشلالاق هلعفألا.ذىداىأنالف لع

 . مص لع ددكالاو 1 هيرب

 0 5-5 3 ٠ داو والاب نما هيما دساب

 :٠ 5و9و2 )»و 5 هس مورا

 0 مط عولاب) لع 5 ا ْ

 05 نالق ساسلاولأ بنذأأ ربما ناموا مزون رجمويلعو مهلا مرو
9 

 ش 'ز مودس
 7 خخ تدصدم ع 93ه لدي

 * | اور 2ك موقبرس ىلابالالأ * دشلأو هيف لام ب ىأ انبلع مرعب

 رعاشلا لاهم را كلذكو ماهر انيلعتوتذلا

 ب الو تنال . كريو ذمالوْاف
 ىارعالا نبا هدشنأ لوقو

 2 1 لحد وبلاطم ممر لولا » مهناكنويعلا سوُشمتعمالو

 4 1 يسود راو ىلعوأىلاناكمءابا|كدأف مهيلعوأ مهيلاع زجل دارأ لاق

 لاووتنذملا مرغاو احلا مراخاو مرح ىألاٌةعرح هلنالفو ارش موقو

 الو



 دج هدا

0077:7727 

 ميلا اشرب » مالم ؟ما/
 - ._ - و. 03 1 - مى "يالا

 لاقت درعلا وام نسمع .وبسنلال ردعمردان نمؤغو ىدجاييلا بسنلا ول بقهعدحو

 درألا نمنيود نيم تن كلام ةعذ تب وهو هارلي حاصةريملا كم نيرا عذب ىرهوملا
70 

 لاهدسأ عندج لا كلذكو نيرا يذلا يسن سقف دب رمان يوت ال
 "ل نت

 لاهاذاديزونألاه ميد مضيف دج ةسوذج بف لوقب هيث أن مصعب ىنثد سنو هنو يينم
 تسيلوهديسننالاق لكى أة مدخل تعمساملاقي و ينعي هماقدي قل أن مىئدحمي ويس

 ىو م اذن

 هقلا ورك 0م رثالا سا لاق ةمتدجو معد علا لاقي (مءذج) © هاتشلا

 تدل اعلا ودار أ ءذجان آوتاساةءاورفو معجب ”ًاوركبوبأهلاوزاسأ ةهجو

 2( ها هببفيمرزاولغا دمك ديمون ناز ةنسلا

 و هم -دسس له 82و

 همرج همر عطقلا ربا

 . هو 215

 هموم اَربواماربواموب مكره اولا مو ةعوطق هه ريةرصئووءطقامزي

 تا ل هذ مهو
 لوقو . هسمارنأس موجأو مورست مب ب رسقو مارتب وعرب عوقو ماو هففابنلا نمر
 9 د وحن ةدعاس

 99ر جع -

 بنو راصلاتاقيعي قولي #2 انام عبضبلا قعر

8 - 

 مارخاوهوةسع رجس يهناو وبلا ربجاو ءانملا ترمس عمضيلا فام ملابل ىفامع عطقل وقد

 لاك سابلا رجلا فاي مارب اوي را ليقود اوي مارا عمسأ لوهد سنن !لاقاضيأ
 موه مس هةر تس

 رادو يمال * 7 نعي مو ادع ىز

 9 ووو وو وه م

 ظلمنا اللا يزكتلا ه قلب مرصيامدعي نم مربتاموه قو مور وقل ةمارفباو
 مو-و 2 ه كم ه مع

 و رح نعت برتيسقلاىو رو اما 55 ءما را نم

 ىونلاانمهعر رخل رفا مرور رعولأ وئام درب لو بلع ردا لمقو كونا دازنأ

 ماهكو جست وحاصل ثمل اقولك باف تيكسبلا نبا هسه 38 ةسا.لارقلااشيأأمسهو

 ْ 7 عجوهف 555 مرج اولا ع "دانا لج ول 2 ولا + ومقوماَقعو مك و

 ةفراحنب ضو 1نءكوروُناَسكاّليالا ”لخاوما رحسألا ماعاش رج 0 2008 ركل ثم

 ىلا جرخأةاونلاةعريامهارأ ةمئولانميانلاو معربا نمقذعلا حر أ ىذلاوال لاق نأ

 ىهوريعشل اوربلادصقةمارساو مورضكار ةلاعركلاو ةرؤ بكملاةراجطاةمئولاو" هللا اهتم

 يل «#ةهم <

 هص رخسه مراد وام ريل م رو عطقلا ن مهلكو لاذلارةمأ كلبا ف ةرالا 9 قم قدي ةفارطأ

 سيقلاو مالاك وسن كانا نومتتتبولا يل

 نامذخلاوهلمكتاا ىفداز"

 هلصأل يقوركذلانامعك
 عب رسسلا فةكك مذحلاو
 هعضم همك ها

 هريسغو مقر زاولاقا6 هلوق

 مترزاولاف اك ةدانلا ف ىذلا

 ها. ةغلاصللءاّتلاو مهتدو

 مويوصم

 هَ وجن.ةدعاسل وقوهلوق

 َّت دوقان فاك ناك فضي ىأ

 هلبقو
 هضم هوّناك ف رال كزعفأ

 بةثم مارمضهمشت باع

 لءهمىأداسىرهزالالاق
 ىذلاىداسلاو رع :وأ لاق و

 مرتو ىسيث حسب
 ىو عيضلابايئاممعطقىأ

 رصلاءاعىولي رجلان ةربزج
 ها هدلسةرطعل هلم ىأ
 هحيفقمو تك

 ةضسىىذلا اروسأ نعدل وق

 ها لمأتق مسملانمبردهتلا
 مومياعم



 ةرابعوللا|ام,بعطقناىأهلوق
 ةدالا نع عطقناىأةباهنلا
 هيدصم هأ ردااوخ

 نع عغالفالا ماذتخالاو هلوق

 ىلعم رعْلا ىلعقواطب وبلا

 سوماقلا فام اضيأئىثلا
 دادضالا نمهوود ة'لوكتلا و

 كانعسلل همأ

 نسال «ملفط . ضرك م
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 ةغباذ 00-5 ومع مشل منام

 امم 6 لل لذ 38 9 هم

 2 ا هيي م 0000 راو ىاعتءاوققنانقثيدح فو

1 

 دا ٍ :الانأ » لدفع نمةسذللا بئاص »* ددشللاف هنفعر ويلا مذخئأو راسونبك

 غو ثنللا هلو طولا ذب ىمدصالا دل هجوما ذجلالا نما هسا لع عارمالا هت ىف ممل

 رضْكَرلاماَذ لجو عرس ى اديس وبلا مذأوريدتلا عرس ماذا

 القد ملا م رعاه اهفضكز اعني 0
 دارزنب رلالاق 5 ئشسلان 2ع

 8 00072 وه 0

 1 ِ- هدد بو

 00 ةدملا و متفنج راسا ةمدخلاو 10 درك لب كش ل#> رو
 و و

 ميطخلا نيس دقلاك لحن نامذودصحل اذ قيام عر رلا نمماذإلاو
 و دم موا م62 مه سا دوع# فاه

 1 ارامصق كل ىذاتتنو 0 ماجا نامدجاو 00

 الاف ىاَدِمْلاليقفاذ_هاملاسقت ةفاملارع ةنمرقب َقأدنا ثيدصحلا ىفالوقو

 ' 0 نار ةدنينرلا ازبار قوه قرثالانبا لاقى ذنبا ف

 رخاتأماو 8و هارب رصتناك ناش نمنأ ًرما هامش حلا و اداوم

 ءام دا تيوسفاه ديت عطقنءا كربلا اهلعْتتو ع 5 را تيعسف اهتق ةرح ران 1027 رملا

 4 |نمالسق مادو ني ركلا ع نمط ةيحانباضّننلا مازاننو سلا د يعن ه«سفعَدج
00 

 2 و #5 موء

 مهتننيلالا مهلاقتنارك ذيتيمكلا اقدم نممهت ًارضمباستمع يو عد لابح

  لشآلاو ماعدللاثارفنكلو * لقالو تومريغاماذ أع

 ا >2 يس بوذا ألوق وقوذع رندا نموه لبق نم ما دهسا

 ظ جلمادجنم كرو : ياني لمن ظ
 هيا ىدعلا ةغبانلا لوقك الباس :انلا ل ًاممنال مص مال بنما ردارأ

 مم

 .ايصايصلا نطقت 003 تطأ قرخاريثلاتّضأف

 هثأ «ب وبلا ليسلا كارب نورك مهؤاستف ةكام امينا بهذ

 فيينا اولاق نالادكصق تدضة ننال هتف :راس اذكر انك ساني



 كس رة 5-2 ب يي حتسييِيتِفسسلل

 يبيك (مذجإل ٠ علا فرجا » ملال نق
 م: م

 هنامسلل كنا مدس او عراف[ قلاأتيدفلا دينا نيارلا ردا رت الا وابل ْ

 دلربسلا مو نر دو هلّكِسنل بدل لعلوتو هديفةخالو هن ماكي

 ريس نمل لااا 0001 سن 7 نمنأوهو فارعالانباهسبلا بهذامث ردا

 ص.صةةىفوريثالانبا لاق ريخلا نمهيلغلةشتوهيوحتاسعد بلان كفباوثلا نما هرم 8

 4 را امرا ةعسلا نالت ارقانامسن ثيدح ىف سيل عمدت رت ذبل عت دح

 ٌّي ثيدحلا هدمو هيعاعذ أولا دقعدنعمامالاديو ديلا عي أوهرانعالا

 عجرا يعدو موجات 6 د دا ىو ةعوطقملا ى امس دملاكةدارتا هيف سيل ةبطخ
 - #«ثة <

 هيلع هللا لص ل و اوم ود ويف مج نمت اك ما ذ دخلا هباص أى ذلام وذا كانءادقف

 0ع < 5, هم 51 عأإ ةهمعأ ف سوسو ا 4

 الئاوأوهّرلاو بولا مهلُح دف هملعال ف مهسفن "الن وربو هنو ردزشمملا هاصأر طن الثل سو

 ل. ةوهللا* .الحدركش ل لع اداشقاموعاص ووو هلع ليتات

 ص ا .هب الئاو كلذأدرف همس وهم هراطقت برعلا تناكو هد : دعملا ضا مالا ماذا نال 1

 اهعضوفموذدس ذخأ هنأرخ“ الا هند َكِلْددَّمْعَ وهادعأ دق كلذ ن أن ظمف ماذح مهدح"ال

 0 6 يا 006 تامل و اا 4
 كلذ. نيالا لا و هملع الك و وهّلارد هن لكلا و ع

 دوم ع ا سه

 ىفَو هنسقي نع رمصق مني قي نا انا هب للولوج وزعتر وكب

 ىذأت والضفهبلعهسفنل ىأر /وهرقح هم رنا مدان الب رودمل نار اولا ا
 4 2 و

 0 ا ”هلاروطألاه

 0 282 تاع 2و 5 ا. و

 ى وو رك ةه

 ماسي عقيق لأرسال عشار

 نمل نكي بطاح تيدر مص وهلا ميو لين عشا ذكراهلصأ ةرجحشلا مدجو

 ىلع :لونن را لوا ,ّعيانصنانسآلامدجوةيشعلاو لحألا ديرك كمل هللا بر

 5 سو 3 يم 2 ةه و هه

 مج ىلع فان مت ضو » ىإ رسم ضن انقذ" الأ

 ناك مانا ف ىأرهنأن اذ الا ىفديز نقلا دبع يدسح قو يبان مدح ىلعتلك أىتح تربك ىأ

 3 + عاب« 1 2 4 5-8 0 7 3 3

 طئاح ن مه عطقوأ طئاح ةمقيدارأ لصالا مدا تناقل مذحالعف ءامسلا ند لزنال>ر

 ١ حلا



 اهمذحأ|مممذحت اق هل وق

 ىفأك برمضو رصن ىلا نم
 هيعصم مإ س هوماقلا

 0 لاا افعل عادشب 0 م
 - 6 7-5 زي : ومدة هال -8ي

 ,زثدد-ىفو مهرب 01 لصولا ةمذاج ءاسن تصصأالا 031

 دي اى بدخل مذا ماغلاطة شن ةشردملا هانا 4 هراعملا

2 
7 0 

 ا 00 ودق 00

 انا 1 |

 م-- 00 مهم 3 و95

 : . مّدحلاوباقعالاب 0 5 رت اهع

 5 ريض يردن ردابشلا لّصيةرومالل عطاف مادو مذِخ لو
 0 المش عيرسى أ ةماذ لج ىرهوملا ةعديوتا اوك عطقتب ىأ

 1  لئاطريغ م سيفص ىدبأف لالااذا 5 ىوهلا ةماَدُخَدولا قال ىاو
- 0520 

 ” اذ ىلا 2 تاكأ ذو هما

 5 واهم مدبمدي تدب هنأت بهذ ىالاوهل بقودنلاعوطتلا مَا 7

 3 0 هل 9 مس يأ

 و ليسو هزيخ خول لا نم ةعطقلا مدخلا وابنم مدل عضومةمّدحلا مص هز

 وو موس 5 0 ماسال هس

 ١ متجاهلبح ةرقلا قلع 5 تضرعة حاس م وله لاف عوطقم

 اهل عك عيا تعجئنا ودرس وذم الار بصممّدخلاو

 با نسا ا محا

 ا رسالاو كلذ لت 0 200 متاع 1
 والات منماوهوةمايقل ولاَ قادس مارا لعت نما سو هيلعهنتا لص نا

 و 7 قادس 2 دف 3ع

 تلقت تاما تهاني وقل ءددحلألا
 ماض م سدوم اذ موش 20 هوم

 : هت دلة جأوهوذقا ني ثاكلن 0 دحفو ذو لاق امذ-اهمدجأ مل

 سسك لاقد هريسفتاذهف
 م. م

 انا يتانعوتا هن 03 108 0 :
 1 ياا 1 مك

70 

 ار ايس انهاكهؤاضعأ آتبهدىذلات ب ,دطااذ_هىفمّدحالا تقلا لاو

 ةملاءادن مسار ثلا مذموم ل برلاقيوهئاضعأر ”امنم مدا. ىلوأ

 رة ماسابلا امورنالا الا باوصلا نمير ق ىيتقلا لوقو ىرسهزالا لات

 مكراودأكلا ىلا لاق ةوعا[ ةءضعملات ابو درا راملانال ١ 2 مم



 م (مذخإ) ا جلا فرب « ملا لضخ
 | يعم حاج

 عه - هد موس هما وم

 مخل جر( 1 قل ارعبلا مسا ىرهوملا رك مح زوبع تطأ .٠

 تقانة مع رواملا تناك ماقطاوهوةدئاز ميلاو 0

 ىريدلا كريت لاقف تمت اَو فن عفا ماا هتبرص هنتر لع
 لاكهعرصدلخت 0 ن ا

 هما مك تارسساو رداغو * لال واود

 0ايام 3 ودع فةعرسلاةسمددحلا (مخغ) يق نمبر

 ءاسنلاولاحرلا ن مريصقلاك در اسد (مدج)ب عأ هاو ىنشملاو لمعلا فة عرسلا

 لاقْمَدح عملاومغلاو
 راّسقلا مدخلا نملسلالو الوطت اقلها نم ىلا :

 ةريصقلا ةمَدَحلا ف نا رلا لانو ةصاش ىلار ءالانبان 0 .ومذه عملا ظفا ىلع مّدَكلا مسالا و
 همم ء ه صمم هل وسمو اهل 64

 ن4 تربل وغم ع همعلا كاسل تشع ان ءاسنلا نم

 همدوعم و 0

 همضعفأ | ديدُش لامر د 7 * هد اريهشمءلا ع عاب را اذا

 ىوربوىربنبا لاك ةريصقلا ةمَدكاوةطلَساَعْنعلاو ةنسا ايزل ةكرطلاةمّدكلا

. 2 

 ةمد>ةاشو و نعوب ا هرك ذكلذكو رومشملا اوهلّتالاو لا ةزمهلاشم ىلعءاحلارمّرْا

 - 5 مآ و -

 ٌةمَدَلاَو راصقلا مد ةازم هلوقرسفديو فارعالا نبا نءسانلا نملاذ امداد
 و هس -و9 ودي وسو ْ

 فاصناهئمح رضف قدي لزب ولد ,رغاماضي ا ةمدسملا وافانصنا قب ولبتسلا نم قد لام

 "5 للي

 ايءلاف نان رشق ةبحلا ل بقو ةمادخلاو ةمَدَللا ةيئاثلا و ةرصقلا ىوالافةبئا' قديم ليس

2 

 قل نميرضص ادا ةفيشجو أ لاتورتل سايرس مدا ومدسترا ري همدح

 يللا نس نسل ىلا اوةرمصيلانرب مراة :وهوةماملاب
 ه8 ده هس -

 ب .>لكن هةِساَدَج 0 هي نقلا لثمكبح ىذ
0-6 - 

 مة

 كامب ءالارداوف فو فعلا ةوثك يما دب فو فلا لأمك وبيذهلا

 1 ر ٌرنمامهالك ل دسبلا ىلع مدع هوم اور رف وس نا لح بومداج لع واصل جادا بز رو

 سرفلا مدح أ واهدوحأم م دق أو ىضعأ مهاذا مدق أو مدا سرغلالاقيوىضَملَتر ماذا يللا

 امدح مذ ع همَد دج . شاذ 2 مذج) ع مدع ىف ةوتسملاذرك دس ومد لاق

 موك سم كد

 تيعلا لاك هخليقاذا 00 هلاصو لحن الن بدو مدت مذا هدو مذجوهفهعللق

 (ينععباب برعلاناسل 6 )

 «,لهكتلاكس ومالا فدا«
 َّت ترسثأ# لكلا تمدح

 ىل_ةاامدحأو تسيو

 قراغصارفل.<مدخلاو
 ريقاملارجريفاصعلارغص
 يك م ها



 [منج) يلاونع #2 تعا ا وع

 0 م مد 0 سأيلاراضتساةادَع 3 اقاربي نودي
5 

 وتحف «هي اوك د هم

 +4 واحب ميو لاو تما اموخ مهب كرام واهذتوأرانلا مح و

 يوم كك 10 ةدامعو

 اهوا عت جلاد ابراج واهو اهو ركو تمرض

 ش يلوا ع « دشنأواهكرتعُملدَقلاَةَدشلدقواهممسِبْرَلا

 حارملاولّدختلاهج « ان قسالبرذاو وخلا

 انيس ىلإ ةنلع م 5 ؟ وهو ماخبن الف مهلوقفتلاطف أن ءىرذأ لا ىورو
 : 5 او مره قش ا نفك و ا 2 ٠

 ْ »ليقوم هنيع اال بصوت دمانحجاو اهةةشواهةضوهو برا محاج لوم

 لاقي اددذسخ رام للا قيباك هنود ناك ث يدا ىفو هينيعنيبهنمىوُكي لكلا
 ب ىَوكيفهسأا را باكل اذ خان دءاخارثالا نبا لاقل اك عتر امل [اتجيراو تااقف ماسلا

 1 محو هانمعناسنالااتمحح ونعلم م-طاواضب أنا دنالا بصر دقو لات همنيعنيب

 لاك ةصاخ نملا له تغلب هيماجللا# حامل هانمع

 . بئاذلا كئيبا لكأ »* كلاما ىلع قباني
 1 صسمضص

 ا 3 ةدعياموي].فاعهباو هىرب نبا لاق بثذلا نولقا :

1 
 سا جى 2و 1

 اودي باعدقو * قررت ضرأ نمبؤأ لا اهلعنأ

 2 بااذكلاض غيب هلك 1 كلاما ىلع كسب ىدمحا ف
. 00 

 8-5 يئاوآلا يداوم + اماعت درب شا نورا

 ”مهع

 5 او فورعم اخ فارغالا نب ةفالك نبغي هزالا لاك اهجناجَّنبعلا متحأو

 لاف هن اللا قشابتلال ماو او ءايحلاوألقلا

 مع 0 ٠ .اهطزتن أتانا انبع 3 امكباماذا هنيعّناك
4 

 مم همس اك

 00 0 ا اا طع لدا بوةسخاشةجاجنيعو

 1 0.0 هب هو

 000 نبالاق ىمخيو رة ود نامي الاوا هس عمنيشعلا ةر نوت دلل مدحألاو

 ًانيمأ: وس هس

 رمل تاداسدحأ ىو و ءاا دقت فرءآلاورجالادرولا مولا

 1 'ور قضاة مدنا 7 مم (مج) فايتمديع نر ماشه تاي ةدلان جوز
 3 ل

 ا يورو عا ا .ظلاومر لا (نخإ) د ودع ةعرسلا ة مدا

2-0 0-0 

 5 ئتضشقلا لاك 1 ممتع ف هدر ا ىو هضم

 تطل



 ىلا( مانع. عبوس
 5. 5 و: 5 7

 قدزرفلا لوقو محلا نامألاو اماكم تم ذا
 ظ

 111 5١5 هه

 اسي الاكل +رتاذملا اهنيناملاةينامميعناب و دل

 اوسخ أ
 َّ نو وةرلوق ]وذو هناك و 6 تيفال سوءا انام لاَقي وسم :ةملاءنلاةينا اح

0 

 نارهسملا هلم ناقلا يذلا 54 د-ءاىأ » ه2 تارت زابو-عفظعاو * ١

 " دف7”” (بيبيبب

 هدب سجىأ هنامشسحو لجرلا ناجح املاقي و هخاولأو همّسج هيدي رثئثن لكل عماج

 ١ ىدرعلا قزمملا لاق

 قاطأو ىناممجءاملاو ردسلاب « اواَمَغدقؤاماوقأَىلاوعددقو

 ريشبلاه م للنمسا وصلا ناعما ىدمالا لات ئرهزالا

 20007 * اقوة ىدابعلا ناكدك ن 1

 هنال بصلاباب ون هدانا اوصى ربا لاق دس 2 نسدلو ضد وهو ةيعكلأ اةسبابوعب

 ١
 ا

| 

 رددت دار
 مه ع

 عبو نأ ل تالكتلاكدبولا نم + اًدماعُتنك ناو ىدنعام تكن

 تيما ريق _:ءل_ءد ةقاسنلا ى مو يلا نام هر*تفىذلاو 0 رلاعلتأو

 لاهل بج ةومملاو ةاطقلا نام لسد ىنءاج لاقي و اهنا مح هتقان ماس هّنش

 ميم موشطاوعئارلا نيب م اباد لالا قعد
 م ع 1 3و 0 هد ِء ا 00 <89 ع ع 2

 رانلكو راالا ايمن يبا ما بكل سن دلدولا تابت اك ىكه نع مج ١ (م<)

 دا مخ ا بسنبلا عال ءوقلأف اناثب هلاو د ااولاك ىلابعت هلوق نم ميج ىهفتاو م ةيظع

 ام م ئه مالسملا وةالصلا هيلع واني ىلع نا يهار ارا رجا جاتا ةددشل

 :.ؤجنيودعاسلاو مناة كاذكو دودو

 نبق ماا 1 20 ةقيلتلا

 ا ًوةجاجران ىو يختي ان ىف |ءدقوران لكرادتو ىأرإ ادم تيأرو

 ىلذولالوقدن .وغورانلل تقسو لام هب #2 دقوملامب لالة لاضو 00

 نئأ محاقيوه موضعي لاق باهتلاودسٌةون أم ه-ابسرانلل لاقي 0 رماها«

 ْن همءاوهو ثر دلما ىف عضومريغف ميخا ركذ ذررك دقو ميل سوهو الث وان فر ظ

 ىذعالا لافرشلاديدتشلا ناكما حاحلاوراذلاَن مسهل اامداضأو ميهجمامنأ |



 اذكهدصلاذهوهواوق

 ىو طقن غنم لصالاىف

 برذهتلان مةهقسو_طسل

 هاا اذ هوظو

 بتم ها ررسو

 داع ملة هوق
 ةفحلاوةفمحلا لمكتلا

 موثللو ام-ميفكيرفلا
 طيضو ا:هامرخ ىلا ةمكمالا
 ِر رو. تح هيف راخالا

 سوماقلا نمدافت نكاو
 لوالا مووهذمري_خالانا

 ه0 هأ ّ رخل

 اب فاق م مايل
 1 8 0 ا هن ب

 ة:اريطلا مث ا يسم تلمس لددلل لو لال هواك

 م, دو

و اهبقضلاموثح مدن ضرالا,نال مَ وداغسلل
 0 1 : ضاَبكَر في ةغئانلا لاماهم آ

 ا .دنلا"لمدناكجارعسقم 7 انام منت نا تسلاذاو

 دبي يابابا جرام 6من ماسلا نبلا

 فو ادا فذ ةدهلا علها الا و اة و |

 1 اف ْ وذ ابل عب وهادلا فذنقمةدعملا سأر ىلع مج لَسعلاتبزش شاذ

 اهمف كرفالبا !مهباصأىأسايعلاوأ لاق هاا كاب نسر

 ءالا.. ملال >0 اش ريالا كج رز ىلع ل ا

30 

 اا لة ستانلطب وتيذهتلا ايفو تاسنالا ىلع

ا اذهرعرلات ةماثو باكو مذارو
ون للامم لمعي ىذا ت

 00 نا م
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 ا 1

 ا اال 6 و ْ ارش طباع ةكألا موتا مقاما باعت

 50 و

 0 مسموم 7 مو هع

 7 0 ايبود يزور 5 3 "وتس ماهل تنبت

 50 ماا ل عي ىازلا لاميتا

 ش 5 اد لبق كبئاةماا اهياسيلب 5 هّلاالَت اوديو شأن م
 و تو

 | اةدشتم دع لأ تتعدو>أ هور سكلابلل كر ربو

 روم دل! ىهابنعىم تامل ادسعوبأ لاك ةَمَّسلاوةدوبْصَْلا نعىهت هنا ثي دبا فو

 نادر كتان !نكجاود_سعوألاق لو در تاس و ناومح لكوهو

 ل تداولا ذا ضرالا ميول الولي ى أننرال ميقا مامهابس أوبن ارالاو

 أ مهتما ذاف دس ويلا هاتان لسباق نيينت + دقليقناسنا امسح ناف

 و 000 8 < م

 وق حةراخاي كرو اًماثلا تيس 4 عاج ىهفام وج د تعجل قدحأ لعفربغ

 متم ا ةيرلكنععيرورتساهنكلو دلل وبا :تالتاشلاو لاق لكؤ نع

 نزلا مكاو مكاو معا ىهواهعجدامرلاو بارتلاو نيطلا م 57 تقم لمامَع رفاشلا
 1 ا للا

 ا |طلب جراد يسر“ ابنلتماوأيش ضرالا نعمت اذا

 وو هد 4

ىف قو [. ثاهرشر مللع موج انا مطن مك قوما تدق مونح عج او
 7 | تظعاذاببذ هذهتلا 

 مح ١
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 (ممح) ميلا فرس * ممطاو هاثلا لصف

 خلارتلاونتزرللا لدبي طع فرس نوه عاملا عا ابتسم « رعاشلالاقو | ١
 | تلك ممملاو مير علا حاب رلافىرهزالا ديمصلا بكم مدل ليقو بكلام ملا 0م ا

 ىشعالا لاق راسجلاو روثلاكلذكو فقو مق دعنا نعّجرل مويا |

0 - 

 معا مهيشحو ىلعلاجو 03 هتعمل ىو
 و

 | س أنى معاذ لبنا معو ىارعالا نبان ورسم لجل امتع مهلتالو مقكاف ملكتو

 اليلقاشاوحوزىأةعاساو فسح دعاساونلْآو ةعاسا ناو ةعاسا ب اوما هئانإ

 ل هبه هم و

 بالو هببرشاذا قبال أضم بالفيس ذه لاشي قاومت 'ئئلاذخأ اذا ىذلا ماعلا أ

 5و 27ه .٠) ©ثوم هم

 ميمص ماعلا آطاسوأت اصاذا * ةلصت ميال بنل كروق ةدعاسلاقو

 ميل رمال وطاب ممسألامانسلا نما
 ه2 همد وم عدد مدويعو مع ه

 معو رمغممف حالششب نآدمعلا مل يدشن ضي و تانجو لالا را

 هذهموُدلاةسغن حيل ف #2 مان صالقلانالوو هذ * لاك رهاذا ترق

 و 2

 فيسلا عشة بوت 2 د ددحاو قيرابو ربات ةريثكب رعل ا دل ىهوفورءمتلقملا

- 001 . 

 يلا ارعالا نيادشنأ ةأ سها ةموث ماوةطنملا ىهو مولا ىةغل موثلاو اهلكش ىءاهتالهينشتلا ىلع 1

 قيرطحاب راكع «»: :نكيإ ةمؤث ما ىذنعنأولق
 هس وو

 ظ ناكوللوةيدن' كوفي ةعسكة مولا نأ نممتقئان فلا انهتسوُتمانوكتنأزوجدقو
 نمار بيطار شخأ قول عساو مافن عزل بطر مونلاو نها او لدم اريضاح نيس | |

 ىث نا ارعالا نما ةفيدسوباءاكح مون هتدنحاو نايا طي [سلاجلا ىف ظستب نم . الأ ا

 ثدالالاق ةمراداوُدَك لاو راو ةدلقلاوةدنهولاو همم "لاو ةموشلاو هبودلاو فتش ا

 وعول |
 مانا هارروانلاص ويراقب

 عوبرملاوبنرآلاو ففشماوأ قةناعتلاوؤ ”اطلاوناسنالا م (م--) ميجا لسن ا

 قيده فو ضرالب كوفر ندع م ابوهم رم
 ا | ْ

 5 2 7 24 537 200 و 9و

 ثثلةدامفو ا.:هلصالا

 موك م هأ هررحو



 هلعلو لالا ىفاذكهديز

 ديزام لوقت نأزو جالو
 ىيصم هأ

 ملافرج « ءاثلالسف 0م
 5و 72م : وى ة6م9و هس و-و

 1 انوع وأننا دوع » قاعمىنمتمقب ام وأو

 3 15 م 0 00 3و هو

 5 هلا اماطخ مئامامر عاما ةرتصي تأ ل قرضتتوأ وز علاوا وزار عثدد_تفو

 ٍرْضنت خئاواوزغأ ىف ءملا تتناك ماطحلاوىلابلامامرْلاو لوطرالريصق

 #7 ه2 م م

 00 :ىتااناصْعالان ءسبامماقلا 0 ماعلاكريسي وفنعشيو نومنأ لبق مكمانغ

 تا نكمى أ ماعلا راع ىلع وه وٍبطولا كلذكو مالا 0

 11 ةممدص او لسالا هسنشوهو فرعا ونمو ”للدلكا اهنمو ةَعَصاا أمفعا اماما ىرهزالا

 0 لا نبا م اين مقتولا اقوال لابو اشو ديار و

 ا ىهو سأل ةدود كار ومالا يَلاوْاَسداكاذا اوان تن

 ظ انتر كتيأراذاولجوزعهتالاق اقع قاةرش انلاتضي عر 53 نبالا ىشو

 ىنعملا"ارمثلا لاقو متل صِِت مراذاو ىنعملا تبر ىنعم مث ىفلماعلاوَّخا هب نعي حجاج
 ريسسفتلا اذه ىلع ”دلوقب ةلوصومأمنال طلغا ذه حاجزا لافوا معتبر مام تي راذا

 و انوا يا :هملا قد تم تبا رنكلو لاا لرثولوصوملا طاقسازوجع

 : يم هنأ او بك عضوم خذو يأ لن نزل ا بويل 5 داع

 و /ةراسشا ناكملا ف متو نيسنك اسلاءايقتلال غنفلا ىلع امغناو ديزامن اوك تأ نوجعالو

 ةانهامأوحبرمشلا اذه مح رشاد لع الو لاف هماهبالَبا رعالا م تعنمامغا ونلنعحارأ زم

 قة قصماوب لاه ب بيرقنلاانهةلزنعدعيتلوهو كانه ىبععتوكنمس رشلا لارا

 | ىلب ب .ةواهما 7 تدوس دع ناكل رونو الاد دجرابج ملقا ْ
 0 مهم 8

 لانو رحاهاك تسع وتسع مم و مى اضيأ 12 ةونينكاسل اماقتلال ع فلا

 اهاهدسعبام 28 رمش :الوستلاف ورح نماف ةرح مثيلا لايعتدييالا 5 ةراكلء املا نملدب
 ماه

 ١ /اواهجو ٌراهنملعج مةدسحا او سن نم مكقلخهل وقامأو لالا نمرخ" .الا نيتاهناالا

 5 مسا واتلخ لادا وعذ ود صو لا مل لدينا نعمل دلولا لبق قولخم

 ْش جة او شنغن نر كشخ يسع لاق حاجزا لاق كلذودذو :اهدوزاهنم

 |[ 2 رتب زعلاو انئندعبئى لالا فول قنوكنالاة لاق, كليقاهجيوزاهنمواخىأ هج

 "فلانا زعاشلالاثرو اذكشاعف تنمماذكواذكتن لعف لوقنانُم
 س7 ف ةوس ست

 0 ات ةددد 00 سي ملا ىلع صدقإو

 غل



 نخل (مع) 0: , .. مملافرح ٠ ءاثلال مف

 لهو ةيغاصلاءارو نمةأد الميم رلاناكاذاو مهاصأ نمو تاه ثعد عام ودرهلال م

 00 رم عطقنم لإ سرا ”موءابشالا لفاسأل كهناو مسهل ةبازلار وةدانزرلا |

 0 0 >4 :وهلاي وشيشحلا عامك أمسمبم كيئنلاكو هلثم ظ

 ةغاابما/ءاهلا اضدأ مشو شم :موكاذكتاكاذا مارس كب مم 1 ممل .رو*ىدرلاودمحلا عمو

 نشدشحلا نمقضيقلامضلا,ةسقلاو يثكو هلق ن ءىأممر وس 5 نصره فب نارغالاتد

 مسج ناو مهتم لادن كادي ةةودلنكىديتمن اهصس ضرالاوأ شيش انهديو
 و

 مب ةتدحاولا مانغا ةفينحوأ تيكسلا نبا نعمهما لما ةكأتالف |

 ليست مالنا شرع لع مو * داير هيف حصأف

 لاول سأرلعوه ةجاحلا حامل للا اولا
 هو ةج ةه«م) سوره هم ه7

 هوأ ير اهصسمأ 0 0 »* هل ىديتا ضال

 هم ساس كك

 ولعت هو بترا لوا هنعاق وسمى مهو و امشي َتاسلاوَيلاةاشلا تلو

 ىذلا ئذللل وة: بزعل 0 1 1 ا ؛ اهضئذل مقتل مسه | نم معلا ىومالا

 برعلا لوقت يهلاوبأ ةلوانن قش لوطت المعلا ن كلوا فرط ىعوحُوانتسيال ا

 ةيملاولأك ةحوتفمةلا لوقب مهضعب وهبي ناك اداة لا فرط ىعدوأومدبيشتلا ف د

 اهل ةلاقي رتل ليس لي اقتل تسلا فاسأل تخل بعين

 ل هر

 مهفةسفار كا م-كوذأطولا عكلذكو ثلا .الاوهتطو همسة هيوم اهل عم ىأ

 َتماهَسلاتومرهوركو واما جيشا :او خاصتا فال مير شيكا لمقال
 وه عءقو و

 الوالد تيب همس اوم اوم هفاسأ سان اال : مودي لكأ

 لاق ٠ برعلا مالك ن معتم 25 ملا روصمونأ لاق ىنلاىآلا لمع: سيالارثك الؤاليلقئأ

 ىراحلا ةلس ينالدشنأو ملال اورعونأ
 باغسلا بْكَرلا سرعم ديف هه. ارم تا دوو اوس

 نق نو

 نبال اك عازم 5707 لوح اوراق اوهمروه عله 6 مورعد تنوفا ا

 ماش او ةنلك ل طإلا ىعنأجب قلعلا شط ًارىلءكا وهمهأ اوقرسفهبو كلذ تك ىردأ الهدم

 رعاشلال اه“ توسلا صاصخسي3ُ بو هن شامبو ضو ان همشوأ ص وُ ف يعض تنث |||
 4 ه4 . م.

 مالا رعض فكن

 رو ةأطولاع كلذكو هلوق
 ىناذكه مهىفةةلرشكلا

 مىووعدم ها هررحو لصالا

 ةذسقاردعتأذووهلوق

 حادمعلاىفكإذكوهوارمشب

 لصالا ىفو اذوةدامىفو انه
 نيعلاو ةمعملا نيشلاءباعشلا

 ىقحاصعلا ىفو "يله جملا
 ثار وك دملانيستداملا

 ليسا نساابانملا
 معصصم ها ةبعملانيغلاو



 001 لدا لاا ا

 مآ ءاوز عضو مل او اةعويوباوجتلا عنو مييفلا غش وذ وهلا كاذدارأ |

 راق .1!فرح .« ءانلالمف ادن

 : :ننلاهلام الاهعضومن اللب قو هتايوهيوث لمادا هنود دن ادياهئاولع

 1 لاو فات مجالا ناطيسشلا دعمنا ثيدحلا قءاجدقو هانالالسغ
 ة»>. ءوس

 7 ان ال «هييخوب 1 كلبا فاول فرستلاو انوسكيملا انفلذا رف

 5 ا َِلا لاقي اعضومنامعلا ةيداشب تيأرو روصنموأ لاك ضولاو

 7 | 0 يس + مئات
 5 سس سو

 هيااعرج اوبارتلا ل: لاو يئهشميقذاذاهّلت هلمقلمو براقتملاو

 انااا يسارا 0 اًيكرد يبل ى طعأ ا فالحأ

 رشز لاق جوت عتووماللا المو

 الرواد لاذ 03 َلافعْزط اود مأ مارزد

 000 0 3 ا 3ث رهزتس ىف

 يانا 5 |- دة دبا 0 0

 اود لوقو حالاما نب ةصسأوك ذهنارمب زل ةورعنعكو دوام 'ةرواوتدتصأ اذا

 دوران ذك تونا دعوا ههدكو همت لع ىوت سا د هقروهل 1

 هه

و هماكحاونئذلا حال طاَتلاو خلا
رانج ل قو حالضالا ىنمعبمرئاووه

 ركتلا نايل ] تلا

ر هك ىأ لاك لود يعج أ
ت هنملاقبهناش المال اوب

 : 31 0 10 ات

3 
 اخ ره

 ل 0 اهتابلأولبالاركذبة فاك نب نامه

 اش 22200 ءاغالذنا الش تاالبو ه فتاوس يانا م9 ه-
 ولولا 00 0 6-9 بل 0006

 9و يدع

 ا كركم اوبل ال-ءهقوفه#إ 200007 ذا

 6 لةَملاوَم ا لرد لات لاء هدئالو ةيدابلا

 8 و.#4ارال» «ىلع تري ذلا ملا ليعشنبا هيمو و حالا مصب يذلا متم مه لجرو 1 09 ُه 8



 لا ببتل ضاهر ضيبأ تيوهدبصو أ لوين ١

 لما ماغتلك عصام 7 ولم نانيشلا

 أو حان مقر ماتا ةفينحو :وةلاها نيا ًنوكي ل بلاى ماغتلا كروت دل لاقو |

 بسلا هيشفاديدئاضاضيا 9 اسياذافابطممادام يصلي هش وهو فءعضأو ظ

 هلك نضاس 1 اذامغأن نلاذ ردم :: ءاه نملدي هش ل أناكو عمدلل مس ااه أ أو مات هن دس اوهن ظ

 ىدالارارلالاق هلوق

 00 سلا ماغتلاك كسرنا « امدعبدسلولاماةفالَعأ
 هءدع ها ىسعقفلا -- |

 8 اومتلا هنأ ا مث ةماغّتلا ىلارعالا نبا

 ا : ماعلا ادع دعا دو 031 يمس راذا

 ةماللاوةصلا ند مف 03 ةَساّتلاكْ سلا َس ًارراضو

 ار ل ومد و

 قب رطلا مكن( مكن ) بالكلا نمىراشلامتلاو هلأ عا لجرلا مالمو |

 رعاشلا لوقمدعاش ىربنب لاق هطسوكي رخلان |

 د سم د ةوسو 2 همه سوهو

 بحاللا ليقتلام 1 اهممْرلأ 95 اها ارب تش

 هدم و 2

 نءىورةبغنا همكنلا ىارعالان با ا املا ليقتلاو حري لف دلعأ متبادل اق للألا

 كلامكم امنا 1 فام 0 وايل هللا ىذرتافءنبنامعل تااواهنا :لسمأ ْ

 م2 < : . اذع 007 - 210 م

 بان موهزملا مكثلاو هلوق تدارأىبّدقلا لاه م 0 مكنلاو ةرهاظة ب هناك نيم ىدماهضو اودانسبى أكن ملا

 5 2 ع و لريك" 5-<

 نم+ ين 7 ركبانأتارخ الا ثي دخلا هنمو الامثالوانمعة سحمان ءاج +رحالوا الو قطار رلامهناةلسمأ
 م نيوم

 يعادل" يي.

 ريسكلايناكملا مكتومدصقوهوزي رطل مكر دارأ ىرهزالا لاق الظرف مالا كرم

 ٌفيسااوءانالا م )62( داب مسا ةماكُت ف هستمزل اذاقدر لا تمكن و هنماق أ اذا عكسي

 ١ نمرتس كما اذا شءانالا فلان تيكسلانبا هف تدنن وب كل هوو

 لور تاويل هوز اجي دفاعا عوماةسأناومأفيسلا فو 00

 تنل و مقلة موهفاَل 221 ايه طئاخلا تذل" لاعب 05 موال * رعاشلا

 ين داوهو مشب رسكلا# ئنلالت دو هرتغو امال
 فو ةركتتفانيأ كرها

 كامن الةنالدح :ءىبامناو رسكلا غضومى أح دقلة نمد تام ااا

 رسللاو رتل راسلا دع 25



 ةرامع ذييساه دم ردهلوق

 فاتخاو سوماسقلا حراش
 انتتس ىقىذلاف هطمضوف

 ءارلا متسفو لادلا رسكي

 تف اهضعب ىفو ىمملا نوكسو
 ةحوتفملاءارلاديدشتولادلا

 طيخاذه لكو ميملانوكسو
 2104 ! .٠

 لوالا عشبه شمرد يدع او

 هلصأوءارلا نوكسوثلاثلاو
 عسا و برم

 يي

 ارا » وملاق رج د« ءاثلالصق ظ نكت

 نامرتالاو ضان نموا هبِْركلا ليوّطلا فشل ذنوكسي مر ردنا

 باند شنأوتز ,وملاورحدلانامّرتألاو

 0000 «. مامذلا شت كشر الو

 .٠ مكر لعل فد « لحأاماذافيرشلا و

 مطألويتر'الو « كاسم كانا ُتْبَو
 ْ هي وأرك ذامفوهوتب -؛ثامرتلاو ةححاحلاّلكاو جاتحا لَمأو رانلاو لسسلانايسعألا
 6 منازع اذاو قروريسغنمض هر |تان تن 4قروال رن باردعالا ضعي نع

 : تشانيول وهو هاو إلا ارسم وعود نارك هول
 : اهضوم انتا لو فورة دنكك ماا دف سوه 4 بتشاوسي
 1 لاق هعضوم روك ذموهو مولا لاقي

 01 1 1 . مناهل ىلااياتلا نم .٠ اهلراءو نست ردق ملول

 عقلا فلَضفامدب ىنايعللا ٌصخوتانالا فما دالاو ماعتملا نمل قام مضل مرا )زر

 5 دسعو ا دشنأ

 0 لا وس ضل م مارشو » انقل, سكن اعط اعطّريسال
 ايزي 4

 ا نوسلا ىهاننملا مطر اوم و ارطالاةمَطرلاوةرطلا (2)
 ا اا يبارعالا نبا يي 2( مطر دقو[ :لكنمانمس ىلا وهل قو با مام

لا ”لظمةماعرألا ىربنبا لاقوذأ سما ىأ 5 م0 مز هتناكن مرت 5 دشنأو
 هى دشنأو روطان

 مع هو م مو

 ظ هماهمون لك اهنقلخ دب « 0 : هت ناكن ملف

 1 م 'تدشب سدلوديردنبا لاق ةَمعطَتلا ىو مالكب مهالعديامصأ ىلء مَ (مطن)

 7 لما عاملات سواها هبتكرفهتبغأ شرالا هيمو مع يال حلولا وعزتلا ملا

 00 اير بلاك ذامريغمهمالكن مْئثى مدلا تعدسامو ىر هزالا لاه كلدك كاذوحخو

 8 3 لجأ و مندا أوهو ا غش ىلعتن اال 0 3 ةرجبافلابا ةماعلا نياونونلاب

 كتمردةم_براغلابهكلاقي وةظيلغتكم هل ارسياذا ضد مم 2000 لبا ىفن روكي دوف

 هقحامي قاسوذتانهماعتلا بيذوتلا ةماهتودب تيل وهوءادوس ةنقىفالا تدني الوذسبسإ

 1 26 جربت هن را نر سعه ود نا نيسلم جدلا ةماهلشم

2» 



 ارثذارإ _ 0 : مملا فرح #2 ءاذلال صو

 001 هرقل انما امكاهلذ ونمط ملال است 2 55 ذتنأ اتالم دال ودب .

 مذ :نأ 1حاتمتإل 9 ىتكتف مهدنعنماهدن محلل انالت المهتراَقلوق ودب ض ص ريغ نم جذت ظ

 فئامعلا لاك عرضي مغلاو لبألا عيت ميال نارعالانبالاف م أ

 اما ليو موكلارقعيو 5 اماتتناة را فئأَي

 يصر نيسح عاملا فموقلا اهكيذيقاشلاٌهمنل دب زونأ اكو ماسدالوأنمدا دوامي

 هبه 17ه

 وهلبقو 0 هلم انين مدرقلا قلبالاو »* ىنعالالوقءنمو عضوا أرحب يالا

 ريرجلاق قس َمدْلَع لمع نم عضؤم

 ومو و 5 2 ها

 فيقانامجا اوت ىراستلاَق * هعرش سوقانلاوءامت ن.دوص

 لعأهللاو

 فرمملاةعرسبملا (م هنادسف اهزرع تهت لاقي .( مل ) (تيسفيوسو

 امانا ءامسلا تمحت حاصلا و اه هرطممادءانمسلا تم و رطملاة ع ببال نع

 راكو علشبألام اي ماداذاَنسعأورطما م تيما ىهفصالا رمادا :لكزتت تن

 ماك ود

 ييزلا 0 موي 53

 ا 2 5 ا
 امة 2” رنإو ا

 نم ٌنسرا بكس اوهل.قواهلصأ نم َنلاراسكنا كير حلالا «(عث) داو ىعع ظ
 م -

 وه وامير مسكي مرت رئة تمام اراسكستا قو تانعابزلا اوابانتلا ل_ثمةمّدلقملا ناَنّسآلا ظ
ْ 
| 

 م جو اهامع . هءق هم سو5 >2 وو

 هت موو منا همر مكه بف ىلع في رضا ذا همس . عفتلاب همرتو "امرت ىنالاو مرتأ |

 و مده

 ضعبترمشك ذا مث قحامارثإل-جرلا تمن أديزولأ مر أدل عجم أهقئاهَمَرت اوتمرفاف | ْ

 رملة ومباظزل تنل للا زظو ماو أور تح شكلا ترث | هلثمو لان ا

 ٌليؤاروستلوا لاك ترف هنت تصرتو مر ف ل_جرلا تمّرت دقو مرت الازد مكاو هن |

 ا
 ا

 انهلك ًأناِصقُنلاهنعىسمئاستاو اقلطماهلصأن نسا علقت ن أوه ليقوةبعاراوةّقتلا لسقو |

 هرم دس يوم

 نانسآلا نمةَْلا طوقسُمرَتلا "املا صينى بملأ ثيذسحلا قو حدو مروع رترسك

 ضيقا هسمف عّمجا ام نضورعلاةازبأ نم مرثالاو مرت أتاك هناك فة ص ثري دخلا نمو |

 ظ يااهل لاقي كلتف غلا نمةاشاوح بف ملا موقلا تسي ال اهتمت عيا

 ىناذكعاهزرختقثهلوق
 قو ءارلانوكسس لسصالا

 شكلا ترتن ا هلثمو هلوق

 لصالاىفازكهزملا رتثىتح

 هر رحو سو ماسقلاح رشو
 همم هأ



  (مت) « + - ملا فرح «٠ ءاتلال دف اح

مل ديور مكر ق وانو
ب 2 ياك بيع ور

 0 3 ) ةهعكمووب ه

 ه* ترب ينمو

 نيب 27 5

 دقيت النشا ”ىمضالا لاق هنلغي روش ذا سها ولادمدعمىأ
 , 5 و هم و سدو
 | 2 ااوقبوتإا

 0١ 78 هلم قو د ١ اك يقل دشتأو حبيتوا مفتت

 مص

 1 0 3 ايت ىبانعتخا * 1 2 ول لدا فما
3 7 

 اوبن لضم اكن ضرأواهيفّلسسي لالا ةالقلل لاق نموا ملال قو

 و 1 انلةومخو نرضرألا نماهيتامالولا ءايتلا ىىفصالا لاق ياخالد با
 *# مد

 لوقتاكهسنمدقل متودبعلا لاو سانلانمىل-ةعاذامانوق و لع نآواةازخالا نا 6 نو

 مهلوقا ,ةامأو لئاونب ركبنمةيلعت نيت اللا مون وبايرلانمنط مت ونو لس هللا دمع

 1: ,رب لاق دولا سوجلا اول انا ةدارا ىلع ملل اولخدأاافريتلا
 ااا ْ هي 2 0

 / م ١ نناتلادوتلاون لهدم د 2 ما

 هاذي عت ئه موو ماعلا مهلا ركب مسق من فرهونبا ١ وهمس م

 رستم عمو مو هف منذو دع ىأ بحل اه مهل وقنمداسأ طساق
 89 ه ها

 كاني فب بلاغ قؤلاب بك ن تمار عتود هدنعهللا ىذرقيدصا اركب أ طهر

 : ند ينتابني و مردالاونب مه وشد رةفاضنا ًارهف نب بلاغ متو

7 0 
 9 6 ا ا 7

 1 مينو ةبط نمتو ا وكيف دباكع نب ةيلغت ننام عتو ةلكعنبةبلعت نب سيقام و نظم

 0: راه عاوة بلع تالله ناصألا نمر فاضي ت اللام من يصاب تالا

 د ل ا نسل نفضايلوتامأو

 وتم حضرا»» 1# و ةوجيرمسك نب

 و 1 1 هل

8 0 

 23 متع * رش نب شقا ما اشحرتأ 2-1

  [ادوكذ ذموهو هذ مائثالاو ةعاجا ف م ذتةاشلا ارسكلاةعتلاو وطن مةبلعت نم ونمو

 ا عت ف نأ لكرجيئاو) سوديلعتل لسسدتا لوران ةيسبتكو زمهلايف

 | يعلي قو ىرخألاة ضن ردا أبت تح نيعب رالا عدنا زاقاشلاةصتلاليقواهيجاصلٌةّمتلاو

 ظ ارو سعو ألاف بنان را نفلا نم هوت اسي تسيل تزن ابحاصل نوكنةاشلا

 | |كيدطافو .ةأرملاتمانأو لج راما بداياته ايتن سانتلدلا

 ٠ ةئيطلسالاق  لعتفاوه ودتمت 1 "اذا مايل را مان اهنمل اوقناهلمآلُمتلا

 12 اهارفاهلن ومص نكلو + ىألل 1ةراج مانئانخ: :
 هكا 0



 4 (من) مملا فرح - ةتاريغ

 وعدا معلا ةينلا اونو ماهتؤاشاودازماشلاىلاتسناذا م اشواغل او دازامل

 9.5 م دود
 مستو لزهفرو رسباصأ ذا مهبوهواضيأمسهدقو هلاجع ءىدتوهنرقشبالو جرا ركدتسينأ 0

 ىلا ارعالانبادشنأو ريو مزعر هل مية وهق لجل م و زدت معوهفلجلا
 -وو - و مهم

 لعدق هنم كب منو * مقلب ناس اعلن

 هبعضرلا نأ ارق نما ءرقك اضيأةرورضلا ةرمهلا فذ ن ادارأو ة ةرورضلارصقف هاند ادازأ |

 ةمرلاوذلا موو مو عجباوولوللاهموُتلا ((مو) كانهرك ذنقو اولاهلصأةمسلاو

 مونلا ةنانق | قدقوناذا * ةعتاممثلاو ىلا اكو يد

 موتلاةدسحاو مصياغيموتلا فروؤما ةسمطألاوةلبم مالا وةموتلاوةردلا 9 ورعوأ لام

 قامو يبات ايزقلا مولا ”ةمزلا تدر رفا ذكه دلك ةّشفلا نمل معتة بح ىهو |

 ىعسيري رب ناكر بة »ا دْيَراشا ل كشمو بويل اق تييكسلا نبا .طْرُعلاٌ سوُعلا تنل
 امهادحإو ءازعشلا ايهوت اومن نيزعادبعامهفحدمنيتلا يدق

 ارسم تسْدقاو « قانتوتب درغل طملخلا نمل : ظ

 قا وللا دوو كتوم يع ناكالاق * اريسقحا 5 راند حان «ب ىرخالاو |
 ير |
 لاق ريس عبامهخطلل ع ةطفنمنيتسو دكت نأ نك اشارت :اءاسملا لاق هنأ ل سنو ةيلعللا |

 قةيرانلا اهل عت ردت ؤلْؤالاك ةَّضفلا نمو رانا او مدمر ردنا لاق نئروصشمولأ | ٠

 روكحااثيدحفو ىرخال اًدمأونامهادحانينذالانانّرذامهفةسيم أو لاك نمؤاهئاذآ أ

 ةمرلاوذ لاق حماك مل اوؤلؤللا ةموُشباهيدشن ماعّتلاٌة ضن موُتلاو ردلا ىلا شارو

 عضتمسوُف قون 5 ىلا نمداكم موو قأى حو

 هيلع حقو اينفصرةم رلاو لاق 2000 ىنععح وصيغ و ضسلا ىعيدسعو أل اق

 لاقل هنادناصزأنمنلعتنلطلا
 مولا ةنانفأق دقو اذا. هن. .ةعتام سمشلاو ىدنلاّن اكسو

 لدن موهو عضوناموو هيلع سمشلا عويضارانادقَو ٌنَمد_>اولا هناصغامانفأ |

 ديوبلا# قثشس ظ
 وسوم 5 م هرم وقس
 ٠ تنيصوسيدلال 35 ٠ فرت وقانون



 ل ٠ « دفار م ههازتفا عون
56 

 + مموضشجا اومستيناف « تببلاذاشأ ابا اوضى ربنا لاق

 .٠ تيبلا لبقومنع هغلب» وشل هبلارذتْميو ءلوألا سعب كاذب ن طاح باطما

0 

 رخال نم قرد .٠ م روق ماودأ ىاك كن
 نب مدي عى ىررمهمان عوق تايانحب كى

 8 5 0 قضايا ةسعر بيلا: نيترو
 0 و نانيماك

 ١ لوسوهولاغأ ةيزاج ه *« مهسدصمن ا ماش

تاذأات مولا اذاتولو بارع "الا تعم ىهابرلا لاك
 ىئار تيئانفق نع 

 1 ل 0111-0-0 1 1 ذة ] ]ز ] ز ] ] ]7
 ,.ىنلا ىأالجرناثيدحلا فو لايام اراب ادخلو وضرأو لاقل روقلاو

7 

 ْ اوما 1

1 96 000 6 
 0 : دزيولفل هم قف اوس طاوس لاتزيد ياعراق

 8 مهلوس در ىرهزالا لاك مالم بن ىذل مناة تامرقح

 طوملا كلذ يلف امهنماَدَدار أ نك و ةماس,تالو دخت نم سدل ىداولانا لسسو

 بالزيت ب انيس نال :وهفامونمهنكلوهلك ًةماهتن مالو

 8 34 يي متل قو دس رولا ىلا ةماهتلتأ قرعتاذو نولا لور ىلاوئيط لبا
 يال ضيلاو دقو يل نما ةكس ارو نس ازا

 :مدب وبسلاقو نوناسجلابقب اكنوماهتموقو دسك نودو رولا قوناهئافةيد الو

 ناعما يعضومو لمت تت اوديدشتلا عمتفاهىف اشو فاي ياس هتلوقي
 عدم 5 للالاابردديتءاوزنكلا بلا ويوسمإلا ةرقنابز

 ١ ممانمنإداء لعبت هَ ل اهوئورانانسلا :ه .ْمهَلاةمنعلاوترَ
 لاق ةماهان هاتان يف ةماهتىلا نايثالاربثكلا ماهتلاو

 الخل ياماما 5 ميهانماهنا هامل

 5 و هما اهله قنابل ادب و نم لوقي

 ١ 8 هز .٠ مهتملي واع موج ريغىلع 5 ةضربغ نم مسلا فايا مه '

 4 الربا دل هوم ةناهخنلا يسن ةيما تأ ماو مهل جو
 | نامل ”رصلا ىلاةب وصتملا عاملا وةماهتنمرد_هم

 حنبل كرينا ايامك 520 ل

8 0 



 نارك 6 مملا فرح « ءاتلالصف

 نع كلبادهو نجنءالاق اهدعبنيتّةحاللا نب ءاملا ىدنخا !نمفرلا نعال ١

 تهذامهس وهلج "الو امبالا وامهالاحٌتي راقت راقتهببحات نمئشل ا اههذ د ااذانيششلان أ

 هعمث دحت اهنا ىلا نورخآومدعب ث دكت هن اىلا نورشتآو لبق دس فرحا ةكرسنائلاموق | ٠

 نافهدسنب الاف نانو ٠ ان لوقلا كلذكو بلا ةَد.ثورمالا ضومغل كاذو ىلعوألاق ظ

 لاقل دق ةفاضالا إىل نم ضوعفنالا الامه فلف تل

 متل هوزاصافتماهتةغينصاو كش مج انو وأ لغفىلا اوس اوبس ”اكمهنااذهىلدا

 هيد قيتلا جا هدب عطب ولعقو لعق نيب لملخللا لّئمانغ او ماهتاولامميلا اوفاضأ متو

 ليليا هيلع فرشأىذلا ا و قت نبالاه نعل اوماشل امام يذه معلا ١ !ذه

 ىعندج أ دشنأ ان عاملا هيما دقات
 مع

 601 تاب » ملال ليلا :

 اذهىاهتلاه ءاتلارسكن مو . نيقيلا ىلع نطل يمسك نا ىلا لبلذنا روصتت زقاق لاق

 ماشوناماولاةاكدتشن دشنلءاتلاتدفاذا ماهتو ىاهتتما تلا ةبسنلا ىرهوملبا هنوبسلوق

 رج نال ةبسنلا ىداينم ضع ” اشون ايف فاالاواوظنل نم ماهتففالاّناالا
 | مرودمو .

 2700 *« اقر هدد اينو

 ايناكم عرأإلاذ هاو : هاطبامهنمحاجلا أو

 ةماهتفىتلاريغفالالب , يمص الاهل نمماهتف فنألا تالا ىرهوملالوق كرب با لاق
 نا كاندي!( بتلا بزسانمما ليفت نعسان رك ذامداعأو ماهتىفءاستلا حاتفف !لملدب

 نءئدابزلا نءثيدحلا بن رغوف ةيدتق زيا سولاف بسنلا ىدايىدسحا نم ضوعفلالا
 اذهوىربنبا لاف ةماهتنمردصماهناكولاقرجلا كلاب وصلا ضرالا ملا نا الا

 م هع صا

 دوتسالاْن ركب لوف, وعاشوا متم بوسنم# اك ماه ليلطنا لوق ةىوش |

 .ئابوعنوبلا وشراب رد |
 0 ه- 9

 و 2 5 3 5-0

 ل 00 * 100 هريس 7 ِ

 ىديعلاقزمملا لاك ماج أمل وجا مو |
 ىهع ه< هود انآ هع,

 قرعأ ب رلا قس ماونمعتناو * مكيلعاةالخْدل اومن 2 تاق ا ا



 داوساهرسعىف واهيفةناهثلا

 هعمعم هما للق

 مه“ 'مملا فرع « ءالالصف 007

 نوم رسل ناولوقي اونا رش تناول لاو فرصي الف لقا

 نمار أ هدسنبا لاك اوس بسعلاَعاذ *# جالا لوقو لاب

 لاق لحنا او ىوهلاوىا رلى ييوضراصاذا لج رلاهسستثيللا ةوعدلا لا اوع دريشأ ىأ

 نخااوفذد حمم "ود 1 لادا نت باياذ ده ىفءاجامسامقو

 أ مءانتلاىلا ءالكلا درا اوقووهاك اوان ىقاومانت ازمه ديلالاقتتما

 ااا ىلغألا كتلك قبست نأوهليقو كءوعيداكبالذ همالكبِل كثب
 ىلإ

 ببال ديم قبال ادوات الاوماسّل بو مالكلا حيو 57

 لادن دز نب امي نكي ناو يملاوءانلاهن“ اعاضنلمملا ميني شري مشن هو

 يشاع موبلا ثددحىف 000 ءامئلاقديدرتلا املا ءاتل ىف

 ك ال ٌعوةموُسلادسعو ألا مولاه أك تس آو اوتدوسافهدهءىلع

 ليم نعول لسن كرافت نسرين دسم ماعلا ةلغ نواز نقار

 , لاَ يي هودعاو و قرولا ضارمتاباهعمتسمشلا تلا 0 َ

 ا ايف لبحر ابا محتل اهب ترمى مو ثرال_غالا ٠ نموا ةفينح

 : 1 ,ةيدراالا نتاطشابل نمت ا وارد ااح 1 ةرع هلودوسا هماكأ م 8

 0 ل تا ملل ةقصقرسز لاق هلماعتلا
 ةلاو هلام هلل عكسو سم ءو 1

 ١ . ريل ٠ الا

 اا لبيع يسير نورس وا ا ىلا ارعالاننالاقو

 مه

 2 0 و او

 اطل وأ أ ئادلا تكبح اهلوداوسااىلااهقروُنو رضي: هندانلاىفاتأ ًازةرخت

 َه 9 بع هه 00

 ملاذا هينهديو ة وهحو اهنسف قر انهذ همن الصنع 00 ارو

 : لو لانج رلةوقتسول لبا ءارغة مسد قبح مول 0 الافو

 رابط (4) مكالاص دبع
 | ايلنانا راسة 23 ىلا نوكسوزراةَدشم بَْلاو ةموهزلاو أ عب رشي ىأ

انمنوكي نوع ذهنماهناقتدهانوكي نأزو<
 0 دوق كانا مناللزال

 ١ ظ رمال اون تكا زي ضوع رام هداج ادا اوذلب ةماهتل بق و
10 

1 006 

 رو



 ودوم دهس ع

 تالة مدلك تنيفلا #4
 | ةءاه سيث# للا

 اهرافظأ تشن أةينملااذاو
 ووزعت سا 7 همالل هو دؤ

 امئانقلا نها هيلع ى طوف #2 هدعنةلب نع 000 رخآلاقوأ

 اهب كلذعفداودارأوتوملا وريدانلا نمةقاو اهو عج مهنا 1 لراشلا مدرع
 لاجآن مِبتكو رد قامفاكير شالاول عج مهن "اكفهعفا دوه ىذلا هتلاريغنمىّدالا مفداوبلطو

 قدذوفلا لوقامأو بص غفاووس اعلا لعب مور وضتم

 يا
 مانقلارويسهنعْت طقه 1 ةدي ىوتعلا لشي فيكو نقرا

 م
 مولاه هب قلعت طويبخور وابن لعصو بعت روعماملان المئانقلا ىلإ وسلا تاكا هاخ
 ل ةانلوقز وج واسم ةزرفتا ىهةمنلانااقالخ ب ارعألا نيرأ

 لكَ و هم ه2 هدو عود

 بقالي * ةدالقرشتل ل عج ثمأالاف
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 هدلت دارا و ةظساولا ىلا هد القز رسما هلع لبقهداق تناك ىذا هذاعكأ لا

 رثلاف 357 مل ةيئاهنطوف * ةيرلاو غلباذا ورسك ذاع فارعالا نبا ءاعسملا

 ةمرلا وذلاك وهل أهغلمت ودكلج ىأهممت لاق ونظءلاق نإ روكي ةيئاغلا

 ومدس6#م عمه
 اذا كلوق نمارس كه تنعم ىأام# 2من: تالف عضلي .: سنا زاازقالا

 نب لا نش ةدحاولا رباك ىوّصلاوربولاورشلا مهلا رسل قزع عطنا اليك

 عا ساس

 حلا ىلرعالان ا اهانأو اطع ايبا ماسة رنا الزلل ملا اماقهدس

 ا ردا تدقو هنملف فاحزلا هيت نكيامرغشلا نمُماَتلاو ٌةمّمقهعجو سأفلا

 برص العا ود مباع هوز ىذلا را نماناك وتييلالادتعادعب هيلع هزاملكمقلا
 موسم <

 هج طاف يع دعب: سد :رافادذا ممل -> رو زل الص تعبك الامم يقيم رلا

 ةغانلا لوقدشنأ اوس ارعالا ني ااكح هحْ ب يصم همعطأ مهو نك اسملا |||

 مل موج وردمو ه .7مسل ه 2

 اندآلاتطاودك ًوونإللا ثم * ممتتاوعرانا اق
 مه و وسرق

 مهلا ىههس ىارعالا نبأ لافت وبري ني را ارعشن قرف نب مقمو مل كلذ همحطأ ىأ

 َر 10000 نأراسنآلا ميد يلا لتسقو راسبالاو نيك انما مدلل ملي ىذلا
 سوو وا و 0 95

 نبسامأانةَدياطْن أن بس نْميَودو تي ءابصتألا مه ىحق يامل حرذخأبف
 يع -
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 امسادز هع نمم عمو فرصتو ان *اللامسا هلءيرسةهذهلوقب نُمبرعلاَن رسل

 ( 1 ناكل حدر كا

 ونألاق رد قاسمنسّد-ةثوولانعتالكب ءرشالو نقال عفادالو هيت ئلا ضارختالاودابعلا

 هلوقىلا هذاعىأل او هلوق

 لصالا ىف اذ كهةطساولا ىلا

 ناوررحوةرامعلار_ظناو
 5 0 ها ارهاظت بلا نعمناك

 قاذكمجلا غلب اذامتوهلوق

 بيدهتلاو: هامكتلاو لصالا

 رث ذفسوماّلاحراشامأو
 ناملالوقيةءرطشلاا ذه
 هلجأ هغلي ودكله ا ءوشل ١ م و

 اذا مت كلردتسملا ىفلاق مث

 رثذيلو غاب اذا تو ريسك
 ها ررحورطتاو هملعا دِهاش

 هديك م

 لا رعشلانمماتلاو ةلوق
 ةرامعو لالا ىفاذ_كه
 باقلا نبمو دليكتلا

 قوتسااموهو ماتلا ضورعلا
 ناك: الا صتدهخسما
 يشمل ةلزتعريسخالا هفصن

 ها هيفزاحام هسقز وح

 هده ورتك



 متر مانع ءرتالض___
 ا 00
 : كي

" 
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 1 لا

 سن و2 منوم ساد.

 فتان رنان * قدامنا

 دوامات لءجواهمانثا لاس ةمئنلا] متساَو ل !قعيفار كان
 ماو ا  ءاقدم نان ءو 5 م م

 ٍ هلا اواق ونار عدسنااذا ليقوم مزعدسن اقاوم كشكل كو هما
 5 ال يك فاقت ركفرس جيف يق

 © - قعد

 2 كعب أي حارا هيواعتادج * صان مل درو ىح

 دشنأو لب روايات ليسوا
 د لاو اكل حاملات

 2 : 0بلس عمار د ُديدشلا دالي هلا قناتي

 . ارط ماها قىطائاماذا . يوجد 0
 ليل نينا اندم واعا ماشا و هماَقادُللا هلع, ها ىأ

 باور وتلا سم مو لقول الات ْئزخ م َملاماتلا عد ازاي نأ نملس

 7 مّقلاو اسنكىهسينا غاب واعد هدف مسد ىذلا تقولا قوتسا ىذا ماتلاف ملا

 'اذكهلا ىنغيءارألاقهلوق
 ىقدهاشلال علو ىلصالا ىف

 ادهريغهدمسنبا هر ذ د

 لصالا فوهفتببلا اذهاماو

 دقو ه-.ةدهاشالو ىرتاك

 اعل هدعبتدب عم مدقت
 هسعم هأ لصم

 1 1 ع 5 2 2 - عم 5 مو ص

 فى اوم زر رزنموأ لا ةمئاهدحاوذوغلا ميقلاو َُ قلل مو

 00 000 ا
 الق ىهلدقو ىجنبانع ميا اهلا ىهوقدعلا ف دقعب مريسلا قوظنتءاطقرةررخ

 6-5 و حاملا سالت اع دولولا تم: تاع نعىجو ذوعورومساييف

 07101 يأ دو ل 1 بشرا نةإسلوقهنمو ىرب نبا لاه ناسنالا

 : جو ؛:ةسد

 اينما ١١ مقلاام شالو دشتو ٠ لبحريغن مقرا دوعت

 5 عا فيس الإ سنقنبعافر لانوس عج ميقا اولاق ىف اذكههعانراو_ف
 ىف مدت وءافلاب عاف :رلطالا

 اها رىدلج سم ضرألوأو 0 فام كلنا الا

 ' هله ادافع ستدسا فو وق تقطعت اتيتاامىلاًام ورتب ثيدحفو

 نآرقلااهيفبتكا اذاٌثاداَكااَمُأ واع ءاغشلار دارنا قلم براعم ناك زر ىهلاةبو

 | لس تش دكبع دور رويس نضال و اهيسايالفىلاعت هتاةاممأو

 علا ارونصنم ول لامن اريشلا نموا لاو ماّقلادومسنباثيدحفو ناسصلا قانعأ

 1 يع مسهدالر أ لغاهنؤقميبار كلا ناك تاجا ف ها لسحاو

 | هلوقب ل دهلاذار 'اهاناو مالسالا لطبأقم 4 7

 0 الل ا

 اط و816 عافر َّط دول ةدام

 حرشف هل-ُهمو فاقلاب

 هررحو ّلا:هوانهسوماقلا

 هضم هيك
 سياسي هما تح اد حج

 قرعنبا ثرددحىفو هلوق

 ةذسول مالا ىفاذكه

 ىو هلوا خشب ةياسهنلا ندم

 يىبك# ما ررحو هوا



 مم مث اماه اي مملاف رس نع اال ضو

 قدزرفالاقواضب انا ماتا ليو ةفاضالا عومي لا دا

 روغلا ن مهنا جني د« تابمااشت' "ا ا ا

 ماع:ليلو مانا "هلل ىعو رمدقلاوى وكسر اواؤ ترن :يللناوسلا هلءلل مث نسا لاقو

 ٍماقو مانو ملةأر م1تدلوو روشلا مل لالهلاَي نلاقي 5 سكلابل اوالاوءاتلا عفباذ_هرمقلا
2 

 ةركل الو لا ماللا مالت دإو ىمدالا نعم وربنا ىو قات د قوم اذا

 ىفو الجم تكا 4 ىهف للا تناولوا مه ىهوةأرلا تلم اورعسشلا الا

 ماقادولواداوو عش تقراشاذال ساهل شةأرمالاقيم ارت رتبت توج 3
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 مام :ردب وهو ورم لإ تكفا 2 اول عكا اَتنلاَ ا ةواه جاتا مدوهوتقانا تكا

 هريغ خخ ةااماك :ووذ اذه دعب ئُم :لكروا قود ماو مالغا داود رذنءا لاق ماج 5 ,وواسقو

 نسج أ ىذلا ىءامامباَكلا ىب ءوماش 1م لالا تلا فور رّدْبلا ةليكاذ ماهو مامر قو

 عامان ودع ونين ىلع هللانماَماَمدا ارآ نسا لعاماعد اوك نأ 00 زلال اك

 اماموءاشالا ندحتأوهىذا اى ءامامز وك ومره اعامتاو هللا ةعاط نم ىءومهنسح ىذا

 لاقت ليِصُفَتلا وماقلل ىأ لعل اهذهاءانن [يتعملا ئثلكلًاليضميو كل ذكو ف لوعشمت ١

 د

 7 2 5 ا

 1 , . ع 4 00 . اه ا ا

 زاجأو نحو هىذلارامذأى عزسس+ ا زو عولاق نونلا تفنى ذلا ىلعةءارقلاو

 و ءنرعو 5 ع ا 8 < 0 .٠

 1 نييرصبلادنع اتوا باع سين كيم هس و ساو ءازقلا

 وهدا ودفأ ارعيشف ب فيلو |ماما ةيسإلا بمول ةلوصومالاىذلان دوفرعتال مهنا
- 

 عجلاوديزف ؟نعدباوصىرب نبا لامه هه بوهوملاو هناك 5 مجسسل د« عيلربول اوقودلا لطب ىذلا

 هلوقوهداودى أت و ربولاوأرعشلاوأ فوصلا نمةزمجاوهو رسكلا

 ماَضعْمشسملا همسه * ونال ىحادألا ىفضرسلاكَ هك

 بوما فدجوالو ألا سبه :ونالةنسال-ا فلق و ةنانس هلا فض سلال بالا هذه ىأ
2 

 مقا ؛رقلا طبخ ماصعلا و سهلا بلطي ىذا مكمل اولاقاه ربو ث لاو تنمتذقازنال

 رعاشلالاقرسكشملا

 مقتل بعل ضايهناك اهم هبل ضي و ةراهراماذا

 ىذعالا لاهلك ] 'ىثلا ىلع و زو عب راى لءمشف |

 | اسقألا وسلا ءاليهنلا * اهيا و ملف ظ

 ا



 0 ةرابعزملا مال ن الفدا و ودل وق

 مامتو ٌجلهندو و سوماقتلا

 هيمو ها فاثلا تفيو

 (مت) ميلانفرح ه هاتلالسمنا م

يفكتو و تاف الام هظفشوا هبذؤوعتلا
# 5 :دااهده بر مهللا ناذ“الاءاعدث دح فو ه

 ةئتلا

ولاكلاةفصقمتسيىنا اوهكللذو هتدايعى لاني كد وهتك ذاهنال ماهلاراهمَصو
 مانقلا

 علاق 26 201ه مخازدلا ذهل تاما وكم امو لع

 نييلصتي ربعارفلا لاكن م ةَئأَف تاماكبير درومهاربا ١ قب ذاول جوز عدوقؤمنلا كلا

 د هم

 اليقو قولا سأراىىلافد سبا ونأرا سَ هكا ضرسشع تانلكلاو

 ميلقَتو ةنايعلا قل 00 دبسملا ف قلاامأو دلاوسلاو قائد سالاومضمتملا وبراشلا

 جاتعلا لاه هع ىأاذكواذكىلا م لاق وءانلا,ءاصتتمالاو نع ةرلا مورافطألا

 اومن وىلاعملا ىلا. | ولاول
 ماهم

 دتيشلاى 2 هواش ىو راذكهريثالا نبا لاق لذ برام عت نأذن واعمثن دج ىو

 52 خيَرقدملاتم ماتت ثيدحلا فلوق مخننإو .روساى أ ماغدالاراهظابهملعمسعو سهالا ىلع لاقي

 ا ةيداتامهمامإ لقدر 0 اواو لجو رع هلوق و ةسعاتس فا ذاوتممت اج وهتاحأىأ

 ًريغالرسسكلا, مالا ليلو رسكلا,ماسمل نال داوؤ كلذر غو فاول اوفوقولا نماميفام لك

 ىه.ل.قو اهناصةُنما هيد ابز نامت سناللاسيل ثالث ىهلاقيوءاّشل ا ىلاملنمنوكي ام لوطأ

 هيه 25
 سقلاو سس ١لاكدازاقةعاسةر شع نت اتعب اذا

 <72 دوو 1ث 2

 رعشة ْنمَلاوم * اقلاليلدباكا تنف

 ظ مالا وقير هبق ل سدغأل |وسرثاك تلافاا اهنغ هلا ىذردستت ةاغي:دح فو

 | مانقلا لل ليمثنبالاق اهيفدتا اعدآلا يامر الربان وسوتارعل آوةرقبلاةروسأرقف

 ظ ليلا هفهيفاماك علت تح ميف علي ليلا نم كوم ماع لكل نوكي ليلا سنن وكام لونطأ

 | نام لا كلذ ارش مالا ىلا يله ذو هسسزعنالماسةلالسيلات زو ثانرفاسلاة بو مانقلا

 د عاطل تح ْ ماسنلا لما لوط ولاف ل يللا نمنوكي ام لوطأ“ ان بلا ىف مانقلا ليل ئعوضالا

 | موقتواهمظعت ىراصنلا ومالسلا اوةالصلا هيلعو انين ىلعىسعدال يميل ئهواهلك مولا

 | ةرتشعسةىلةعاس ةرمثع ثالث لمللا ناكاذا ماقبل لانا ىنابشلا ورع فأن ع ىحابيف
 ا ا قا 5

 لاق وعانلا تفي ماعلا ل ءارمقلا ايف مب ىلا"هلبللا ىو ةزمسع عبق رأ هلم لاق ورةعاس
 1 ورع :وأ

 | لاق عج ينيحروشأ ةثالثو ةعاسر شعث ىعدي ينير مشأةثالث روشأة تسمن
 | مانقلا "دل باك ى هو ماسلا هلبل ىهفا يفمتلفكيلعتلاط دليل لكلوقي فار ءالا نبا تعمبو



 ةيرشا7 د د تلا
 لوب ةعجلاو مالتلاوهومالث م و ضرالا ديدان مو دأ لكل بقو 3 وغلالهأو نيل

 ثراا خلا ىربزبا لاق ارملة لشاهمسبو شوا ئةو أمالتلا |

 ىاعمج مالو مالا ةااو نارحتمغاب لنا لعمل نيطلثا معنا مالئأهعجو ْ

 عاين ذل لن ارسكلا مال تاروت غد واسلام ١

 دول ايديز بلا * مالتلا ىديان مالتاك #2 نك فرتشايقيقن ىتلاَدسمالَتلا ١

 وو

 رقي تضن حامر طل تدبلااذهاوو ٌردقفاو راما دوضنسو لا يبل ٍ

 التل ىنا عاقل * 0 9

 ءاملاتامئانأر قير سكتلاب وهاي ةغاصلانانأغل,ةوةغاصلاهيدار رو هىمعأ مسا مالَتلا لا أ[

 ذيمال ادار ءابلا تابئاوماتلا عفى اللا ءاور نق مالا ىدبامهضعي اورو ةيفاقلاق |[
 زخالالوقك اهزخ آن نانا ورعو هاو راذكه لاو ةْعاَسلاَدمال نعي

 اهينارأن مرو كاعَتلا نم. هرم مَ نمر راش ْ

 مالغلا مسا لاقيه انا ديوس احا اانلاو رنمواهمنارأ نمو بلاعلا نمدارأ

 مالنلاو ةغاصلا ماللا ف اربعالا نبا 'مالتيا عمم وذم ترو ناك اًديلت متمالغلكولاق

 لطإا هولا نر تاع لامانع لا موضعين ا ثيل لافروصنموبأ لاق 0

 حامرطلا حوا اهدحاو لاوطلا يديد ةغالا انمى رمش لاق جلاماو دحأ هلاهام |

 هاج دقو ىربنبا لاق لاذلا هتتظقسذ.مالالا ىالدلا ىرهوملا اهبةيسشحولاةرشلاَق

 . ”ققثلاة لس نال عين ظ

 مالا عماهكسَررحأ حاد ضصالد ةقعاضم لاير لرعسو ظ
 ٠ 2ث ه2

 اماما ماتوا ميْفَدلا 50 ( ةغاصلا مهول :عج مالتلاىو ربو

 قرم 0 دم و ماهم ع ظةددو | وساهم 0 هع 0

 6 : 05--- ى امدمدع وهنمانعوء ىكلا دنع ةلمتواهينعكهاهَمدكو ى ءعمعمساودم_عوهرتعة عا !وهعو

 انتل هوب عوائتلا اودن الأ نعيكك ونضال عقلا عام لأ مانع ىتراسفلا لان

 0 !ارعالانبادشنأو

 اك

 ركل نشف هنا اخ * 0 . ملامول تلق ١

 نر ودعالهنال مالا ممالك فصواسمنارتثالا نتا لاق تامانلاهقاتاملكبوعأ ثيددتا و ْ

 م جنانه مانلا خسمربقو سانا مال نركب بعون نال اوشفانؤكيأ ا

 ىوربلمكتلا ىفأر قي هلوق
 هعمسم»أ هدعتاع بست وهو

 لالا ىفاذكههرق“ هلوق

 ةردعم رمكتلا ىفىذلاو

 .اهيمصم هإ



 اذكهجلا كرس الءاج هلوق
 ءلمكتلا فىذااولدالاىف

 هاررحو عفرلاب كمه لءاج
 هموم

 عيقنلا ب رقداوع رثو هلوق

 تأأرقس ءوماقلاحراشلاه

 داوزاخعاب وهرصن باك ىف
 نيود لدقو عبنب نم بي رق
 ةيدابف عض هوماضتأ او نيدم

 لوق ذئب ها ةرصبلا
 فيصعت عمشنلا برق ىرببا
 ةليدملاةيدوأ نم عمقنلا ناف

 هسدصمومتك ها لمأتف

 ,ةرابع ملا ناجرتلاهلوق
 ناوفنعكن اجرتلا سوماقلا

 مضي ىأن اق هيرو نارفعزو
 هعمص*ة تك ها ءاهلا

| 
 ا
ْ 

 الإ انفع هانم
 هر رؤ دم

 4 لعن قارعأ مودل ردعدعلا تاكنم لكنادمهلو

  داودوبأ لاق وهز دواجتالو هملا افتادح أ 0 مهلا لاقي و رصملا انه زيعلا لاه

 انو ريكشلاقاوميلدىراذَملا م دقو امو رق ءاج

 كابالا كاوا ديزني ىدعل نلارعالا نبا أرثأزمثات

 1. لادلاوةانؤلاكوكل غاب ون كا امس العاج

 هان هوك أيوا اهنا سامو هد نرتئذا لاملا موصل لاق

 1 مر سبسسقناحب رلا نه ير رثلا فارعالا نبا 4» 2( ىنلاعت

 عالم غران ى رمل لاف عض وم 7و نادل عبو مكاو او. لذوزع هلل

 انتين

 سث م دعه

 500 1 كاعد نم رتب عضو 37 عضو لفتافرب لا تنثأ
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 تانوكيالواولاوءايلا نال ةردكل ل لدعنن روك لومي را طوي كل بع رثلاةف جنب اكاق

 :رعاشلا لاف عضوم مرت ىرهوملا اوامر نقي زال| تاوخ قدام

 هو 0 - كه دع

 ا ا ريش لهما 8 عال * اوعرصلاجر فلوس ألد

 لاتاكرهوملا زعلت خضع ريرازقلا طمس ولاعب قل برقذاو كو ىزيبا لاق

 ْ مانا عفسيالوراقد يسلم مالكلا فيلو لاذع رباوصلاو

 ٠ راجترلاو نامجرلا (مجن) رول لوالا خنت غم حولا هوانا نزونوكيتنأ

 ٍْ ىأ مالكا جي ىذاوهغنلاو مضلاءنا رلاوتاعل ملا َلوره ثيدح ونا الرمق
 : 72-1 مهم

 3 ناجرثوهنعمجرو مجبر دقوا دئاز نونلاوءانلاو مِباَرتلاعمبباو ىرخأ ةغلمملا ةغلن مولع

 هلوأم نينا وبن نيكد قنا لامأ جنبا لاق هب ويدساهرك ذيل ىلا للا نموه

 مهو

 | مالكلا ف نكي داو قيل ساهم مفاضيأ“ هانتلا كِلزكو ناب نك دونافرمعك نال عفهلاثمو

 مندل رخام هالولام يل كم'الا نمنونلاو فاأالا عمزو جي دق هنال ارك لم

 |[ ينشر“ لاء ديس نبا (8) لعبا اوىلغذال اوولعف مالكلا قس نل هناى :رئالأ ن اغير وو

 تبان'نب ناسج لوقوةدا.زلا,مالا ل ءىضقأف قاقتشا هل

 , اَهعَتَقَص اركأ ل صلال امج روداؤشلا“ انعَسارامد
 ” وو 7

 | مدقلا هيدي اكمل مشا مديسشت دجال د: ةرو رضللدر اقتل لل هرسنملات

 سو وو ”هموث

 نباح فجر ري لل 4 نيكل م[ هورم كنب مكن (مكن)

1 
1 
1 
ٍ 



 اناا م١2 ميلاف رح « ءاتلا لص

 1 مسج مل اتا ب ويم دم د صعيد حد 17
 تلس'الانب سقى الوهلاقي و حالما نبا

 لافموث مولانا * اهولشتال مولا باب

 نيلقو كل رموز عم او ضرأالا نمد ىلع نال : لا : ضرأوأت بركب ظ
 تعمس ت كسلا نبا لاك هولطتال لق واهو اللاقدنا تال ه وود اهموضت اغلا لاقو

 ددح واهل درغيالو عما ظذل عاضن مولا نعوم عجبا رالامونعو لوب ورمعانأ

 مور ع نمد وهلم لاق هنالسو هيلعمتلا ىلص ىنلا نع ىورو ةياشرطو اهدا ليقف

 ناامهداخأ نيعضومىف عقب كلذ نم ىنعملا و لا. هلاودودُلاانههموُلا ديبعونأ ضرالا أ

 مالبلاوةالصلا هيلغوانست ىلءنحرلا ل لش ميهارباا هد ىتلا مركادودُحرييغت ف كلذنوكي ||

 مركسادودشدارأى قف .املظ هعطيعيف ضرالا نم هرغكلم فل جرلا لخير الا ىدملاو ْ

 موك ىورنو قد درطلا فاي ىدنت مي ىلا املا دازأو ضرالا عجب ماعوهل يقومان ْ

 لاه حفلابةموُكتلا ىلا لاه ةفينخو بأ لاقو ءافتاوءانلا مضي مع هعججودارفالا ىلعءاتلا تش

 ادارات اد وكر 3 مكس قيد + رشنأ ناو

 5 وكلا نيبامل صمم مولا ثيللا ٍئارملا ينعي فوُسلا ىأ موُلاو مولا بطلناو .

 ماتت رالا نه لاقي هلو اقوا مو يوةروك لك ضرأ ى تمول برشا ٍِ
 لوطا ةليباا خالفوا لاعبز قطا باغ و اهدا اذكر ْ

 :ناؤيضم ولا ىقءارقلالاقو دودلسملا ىو وضل لصالاو ام هجر خبر قلءاطعاتلا تلق

 زم ع سب

 1ك هىؤر نمو 2“ اهولظتالموُصلا قرأ » دشنأوةمال لا وحمل ى ه قادكلال اكو

 امن عجم ءاتلا عم مولا ىفنولوةبةنب غلا باح اديبعو لاك مع وهنمودللات بلا ||

 موُكلاقي ىرتننالاق . مُدَعد_داولاواعج ا هيواعج مولا نولوةيف ماشلا لهأامأوةد-حاو

 نويرمصيلاو عياراهللهب لو لاق ةثالثلا فرحالامذهو بوو بوُدَءوروذورو رو وتو

 مضلان مولا فتكا لاقو خاب نولوقي نويفوكلاو ملا مونت وأو ْ

 اي اب ءالرويو .« ىَدتلايفملاكلتىَرت لو ْ

 اك مو |ىةمرهنالاق اهون اط زىرب ولاه

 اهبوكواه اهؤاسْتي ميو و / » تراس مارا ضرأاولزتاذا

 00 ”ىلعتلا ةربو نر ذنملاديزدْنئادشنأو اضيأ تفاهم كفو



 ةبصق ماو ىرهومبا وق
 لالا ىفاذكعوملا تاع

 هلتعقو فاؤملا لعاو

 حاملا نمة تكة سل
 سوماقلاحراشا عقوام
 ضرتعااملت اذ ىلعه.نهناف
 ثدح ىرهولا ىلع دجلا

 لاا ةيتمت سلف تمقو

 نب رششع ىلعدلب بارغكو
 عضومو نانع ةبصق مانعرف

 ىرهوذا مهوو نيرحلاب
 هوةفورهوكمأو هلوقف
 مدعم ها نا.عةبضصق

 سلادولا هاورنههلوق

 دحأ لد ثيدخ|ىفةءاورب

 رمسفت فاكرهز ”اا|نيلاّةحا
 داك هنمالخ كاسم افلا ١

 لاف نمو انه هنرامعو مول

 لانداهرطلاو ملا ةسأوت
 ىءصم هأ فد رت انهاخ

 اذكه مر وط يسن ند هوق

 ضعب ىفهلثموءارلابل مالا ىف
 اهضعب ىفو حاصصاا مس
 ىلحما هلوقوك ازلامزوه

 محسن قو "اساء لصالا ىف

 ها ررحو ءانللا حاصلا

 وو

 >7 سيسي ا ب ادق

 اميل مامن عوتؤلا كس * ام تامل نيا اوَحاَفَص

 أ ةي ظنامأوتلاو مل تالنامأواو م ًاوودمأ 1مل وك ابرك“ اف ماوتلاو لاك

 أ نأنع ءاروصةرهراَهلو ةمطنل م ناعيقلا ف تلتقر ولاةريثكا نومكلا لم ءاهاةزيغص

 نلمس شي سما لس مازأو احمد <انالاو اهم ءأرمالث وكلت ةاشلاةَملاو ةغينح

 | ةساعولا لستم او ةيماعُتلا لسنم ةما اولا كلانه نمىرتْشفَو وللا امتنا

 ٍ ديوس لاق ٌردلا اهلانعنا وانا ءام ناس ةيصقِماَوُنىرد وحلا: ٌؤاّؤللا
 هم يد و 2

 خيلشأ بدول جامع راينا ةسساوتلاك

 لحاسيلعث لاق ساقي رصلا عضو مؤ ئمالا لات موتا ىلا يسن ةرودلا مسالا

 قدا لابو م ةسماوتا نأىدنع ىذا لاو ىؤأبةماس ئباةيرقلاي وذا

 مورو سف الوقنغد حاولا ربها امكما زيدا

 .امهادحا نين“ ةللنان ةردامهفةسمأ 7 و رمل ن نيد :ةاوذشدنك ادحاز اره زال دا ىف

 ا 8 ةيقرلا# دوو نمبرض ىلا ن) نام تما مأونو كر" الامل

 !ٍ هدوووس < هو

 0 رعاشلالاقو 0 هعمرأى 5 "الا سك ىسمأ 3

 ةهدو- ةم 0< 2

 2 ع اي نمد 35 0“ 9

 1 8. 0 م ع هم <

 : مدقرد نزو موك د ىلجماهتلزا 2

 .هولةءس 8 2 2و لمد -

 | ءهمدعأ يقال رئت انتر في رخالاقو م بع ىو اووي عملا

 | ىهفاماتل دولا تمت ادقرٌةمسكلاو مسا ااهدأ | ىو ينل بونك يأ جمادارأ

 ا 1 رغاشلال اق م

 اولا رخافنموأو ا لا انفاس كبح هما ب
 م و- م 394

 | ييياضتلا يشأ رخو لافو نطذللا طوطلا
 © راسو وف
 مل ع .الاوهيحاَرص 5 هعارذ َفاَح ضلال ناك

 أدو ,ريلا نم دا المقل كفل ىلا نومك 19 راكان ضر 3

 أورعوأ ةرفصلارةططخل ادورتلاةِمَعلا لاك ءارغا ا نعىورو نركض [سجرةورحالاوجو

 د ةسأ لاف ةثاؤمإلا هلاودودملا نمنيَصرالا نيل دوما 6 ٌكئانحلا مداتلا

 نبا 00



 لحارلاول رلااهتنب نمو « حاصلا تيارا ىلا يبو
 شقرا لوق حبا ف ارتد هاب :2لاه

 ةقنمو ٠ 2

 لصالا فاذكه ةعيصو ةاوقأ دات 2 و * عم قاردشوات موق نما 0
 يوصف ما ررحواطو.ذم / :

 : نقف ةلك [.ككاو ةقفاوأ ازوهو مانولا ن ملون ىلا ةغللا لهأ ضعي بهدو ىزب بالا

 اولا تلقت هقاو أ دريسغ لاو ىذلاوهو أ أذوءلصأ اذه ىلع مأوَتلاف ىشفاوب فأ ىمئاونوه
 امهلاشنالواعم ناو مأوتلا ثمللا لاقو هقفاومىأ رخ الل موا نمد تاو لكو فاين لوألا |

 ثيالأ ألخ روصتمو لاك ' مولا هفاعجم ذهن اوكءذهومذه موتا ذه لاسق, نكلونامأو

 لاسقباولاق ممل بولو ول نيذلا ناد , وكل اوءارغاالوقوهو تيكسلا نبا لافاملوقلاو لاقانمذ |

 ةرتنع لاك داو قادوانادامأواذ زال 0

 ا

 م 0 35 ا اس لطب

7 4 

| 

| 

 ع اثم بونو يطب لع دع بولا م "انو ولولا اوت كلذكو اهتمي اشتام مولا مان

 ٍء 078 نطخنطبح ىلعمتكس أذا ةيلع اشم ىلع: اتم تمءان دقو نيقاط نقاط همس و هاك ناك اذا

 لثمدرؤلا ةورعلافهلوق ١ * ٠ درولان ةورعْلاك اان قاؤتاثأو

 كلذ لضأ اراه 4 وولد الا فل 0-5 لصألا ف م ا اولا نمةلكسم

 نال بس رابسملس قفاواذا اماوسم سءانغ غي نالفلاقيوقافولاوهو اولا نم

 اونا --- 31 . اهالي لح قلن ىرأ رج

9 

 اذ>اوذاّنىلادرملاو نطبق ْننُا عض أ مل درسوا مثمىصقأ ويم تيد فو

 ىلااسلا همقعتو حاحعلا ىف ْ : 3 0
 نب ةورغلسنل ثدبلا ناب لونا اك سعشلااماذا »شيعت انذباناروَتْذَحأ
 مجاب ناني ليلا اهمأنةر كسلا ع * ثم ءابدتلا ليلك تنكو

 ع , .٠

 لاق ىربسِى رع قاناتمسرفو

 هيه وي 15و و هين

 عربا فاس نموطنو 1 0 3# 0

0-35 



 اذكه جا ريدحلاف هلوق

 سوماقلاح رشو لص'الا ىف
 هدخلاناف مسالا اذهررحو

 را 8ك ردح هاندح .وىذلاو

 ها بوفمريغهنكل نسا
7 7 

 5 ملافرح ب ءاتلالصض عم

 ا ْ ىذلا نكاسملا !لعابتك رع قلو هد حن ةزمهلا فدخل مأ ًاونلا لاذدارأامنا هديسنا لاق

 : ا عمال موت نمانه مولا نوكيالو هلبقام نك اسلا ةكرتملا ةزمهلا ىفدي وبيسماكح 6 اهلبق

 ا 0 ماتا كلذدوجو لاه هناك فذملا ىلعنوكياف اذ هّناكو همفغئاف مت نموهىذلا مأَوَتلا

 ش زيارلا لاق مانو عار عم او
 : مالا اوكا نيذلا ىلع ن مالنا ل اذاردلك « ماؤتاهعمدوانل تلا

 داودونأ لاقو
 ده 21ه

 ماؤكنتداواعض نكس ” أناس لش نمتالدك

 1 || ريسضوتنبلاد قرات هو زيزعلا عجب ن اميهوزا رطل باو بانر مضمون لبن موىرهزالا لاق

 1 امه ااا وعج اذان ىئتالاةمأو و ورك دللءأ ولاشي وهدي_سنبالاق باكلا ذه نم عضوم
]11 

 دعم
 روثنيديجلاق مأونامهونأمأو

 (مأوو ادق عاسنألا نم د . اهباك قام ةاشوَتباواخ
 مصدوم لد 0 تاي ونطيف نينا ثدااذا أرما تما أ دقو
 3 ,ءاخ رمان م اتم ىهفةداعامما كلذ ناكاذاف
 | اذهونامأ نامه لاس هرنغو تدكسلا نبا ماوةجرتفىرهزالا نام وكن اداولاو رداصملا

 ا ظ لاق ارم فرسقا ىلع مؤ معاسنقو مشق ثم اوت جب او مده ومدهو لوى ادهمأو

 ا زوم

 | نماذه عنتمالو لاق 5 ماوءاهعمدوانلتلاق 5 ةيلعت نإ سقى ين هةئب ىنب دسيعريدح

 تيمكلالاف 0 نأاكنيصد الاىفنوتلاوواولا
 .٠ ع
 انيماؤناوسملو تالعأ #23 ران ىيتافر خفت الق

 ةكو وللا فاصق ماس الا لوق أ أون دهاششو ىرب نا لاق

 دما لود دبر 20 ميراج ردم تصوولادف

 دوحه 0 * كيتون منكن

 0000 ست سو «نعر6م

 يصرع ءاهزىذ ع جيو طال 0 نسلأو قيما َنْح رع د

 م« مس

 مأو ريغ اصضاو امسح لمح #2 تعال ىَمَعبإتئاذ

 ةعس « رنبلطخالالوق وقدم ًاودهاشو لاك

 . انةما ره ىلع * اهنيب ص ىذ "هلو
7” 

 ريو ةيناوخا وين سو



 5-5 (مان), __جئافرج « هتاوءابلا لسن

 ترس ة مسن مىهف ضرالا تحجأ أو ءاهلادقفاذا ثينأتللاهلعح و ثينأتلاءان قالا أ

 اذااذكو عضوعنالذميبو نسل لسان ميس ايفو لاق اهامرب رثكو ميما >0 ١

 ارا لاك دجاونوآ لعبا لب مالا بيذهتلافو ضرأ رسامه اوملو يما
 ْماهلاَبصَمَبَسَملا ودق « كراعَماذ ىأرال مسدس ب

 لاق ئالوأو كاذوءالؤهواذ_ه كلوقوحنتاراشالا"امسأن يب وين ادع مما امسالاو |

 لصالااذك نءو نمو هوق نعو نموامونيذلاوىذلا لثمل اوصأ اهل فرهبألو اهلٌّقاقتْشاالىتلا هما فور !ىرهزالا ظ

 01 1 دنهلا لهأ داعم راو في ى لأن غهرغززودلا مره مم( لعأقلا راههشأمو |

 عوبطملا سوماقلا حرش | نباد:ثنثأو رفصعلا نمت ريض ل قورَْصعلا نامر لاو مروا بلابل دال لاك |
 مسموم 5

 همم نأ نمشنمو ا لاعو مرهبلا نواكر طعم'اموك + ةقانفصير عاش ىزب |

 حاس ىأهبتسأر عن ها د اعلا « :”حارلا لاق ةعْبسمةئدحا هاني ا

 مرخوهوناوحرأءار ةيفبطَقي ههجوو معهنا عمقا ىضرتاتشيدحفو بط ا
 26 سدوم 5

 مدفملاوةرهلا فئشب هنودنام .رملاو نورا ةرجاريغل لاةيالو: ةرجلاديدشلاوهتاوحْألا لاه ْ
 ”ع9 2 مو ءعو

 ريلو رمل مدعم هرك هلا ةورع بيس ىو ةهدعل ددروملا مع ثلا نود رشملاو: ةرجج عشا ا

 ةهمو ه5 ا

 لئاقل عارم م !مارويورغصمملا ريوس مرا حرا

 لوذألابما اره هو .# و دقملا ىرئمأ

 5و مو< مج م دز و وو هوو
 دراطع ف رظو مارهبةروسو * هدويعسو ىرتشملاءايربك م

 مك و
- 

 تاوصم ماوي موب لاقي يجى رعوهو ىرهزالا لاق ةمولهت اسحا ماهل ارك ةموملا (8)

 رك ذلا»صتخفداضوأ ىد صلو" نس تا ذلا ىلع ع تير اطةهوبااوموملا ىرهوملا

 ةمرلاوذلاف ماوثأ ىلع مو عمجت ىربنبا
 000-0 2 وه

 فزاوعلام> ماونآل امش 5 نككينارم ل

 نأ ف هرببغ عمو اولا قوبل عطج نموا ((مات)» «(اهق وعتاب تار سنإلا

 تاجودزملا عسب اراعتسسيدقو ىثنأ عم اركذوأ ىنأوأ ناك ارك ذدازامىلانيبثالا نم ظ

 هلوقامأ: كاذبلصأو
 وداد «و م2

 | مولا كاذد,ىرز ا ماونوأ مكوك هبا مسكت



 مما فرح هاملالضت 0

١ : 01 0 2 3 13 

 | قالذ نمةنقاعلاهتلالأست عب وقعىف عأماسجالا تاهاعن مباع ةدايزوةريستاو فسأتلاو

 ايندلا نضارعأن مث م وعم نسل اه مما اام ول سقت ده امانى ور مهضعت لاق وهم مركب

 موك هم

 ا | مجال تارا ومع يد ناو ا

 ميهامآلا فار أ لا ايلاتخاو كم اراذا

 قدزرفلالوقامأو

 مهايالاناهضعألا تق 4 اه مصل ناك انف سيك دمت
 لإ

 | ىرهزالا لاق د ةقو رعمتدبصق وتر عتسيإة ديلا نال قذح كر اذار اامعاف

 ١ لاق عبصالاماهبالا ى همب-جولاقاهلعب طنىاقكلا مت اهنال ماها عّبصالل ل سقو

 | اهاوريبفلا عجلا وةصسملا ىلع ىلا ريكا عسبصالا ماججالا رخآ منوم رمال الاقيالو
 هم ه) -ه

 لوُقبلا ١ را وخ يت ينحو لافتا مكلف نك ىمهبو ىرهوملا َالضْفَم

 | اليم بلا تيل اك ت تيت ضرالا نمير نيس اضراب ئثلوأت دن ىهواسنانو اًمطَر
 | فونأى عقواذاو ليدل لوشلئم كوش باداء رخو ّبَكلا لئمريتنأى اتا

 أ ثسو مسا تع ذه اواههاوفأن مشاننلا هدي ىحهسنعت نأ لبالاو ملا
 وهمو< 00 َ وهموم م

 ْ | هلي نه طقس ىلا هبجهنحت نمت رو لبقم ماعز هزل هني تح سانايا ث ناك

 وهراقع -

 ْ 0 عئتم ا وس دره نسيب اذا رضخأ مادام اديقشادجو غلا بد مت ٌ:ىمسهملاثسللا لاو

 | | ثيناةلاهفلاواعجسوةذحاو نوكم ىلا ذب ويشلاك قتيل اووتيلتللا اولاذولوقيو

 أريغل مضلا لعق فل نوكنالو فرعبالاذهدربما لاو اهرب ةدحاولاو قاملاالل اهنا موق لاقو و

 ا ْ : تكلا نبادشنأوثدنأتلا
 م هل لها سا رشللا هم ا ةهرص

 اهلاصنافت ”[ىندءاعمدو 35 ةرمسل واضع ى مهلا ضراءتعز

 ا ا بلازا بانيت !ارايش نمةنأنوديريرادلاز زافعورا ارش ىلا لوقنبردلاو

 90700 لافزلا عففاو و يلا تاب هشألامةْوربضلاوخ عفش ىذا 3و

 هذيل الاقامه و نمد ائدنع :وةسغللا لهأل اوقادهذد سس نبا لاق نار4 ”ننلعاو

 ْ اهلفصفذدعبامف ثدنأتلا ف لالا لح وةيلع ناك انغل |والا هدانقتعا لاح اءاهلا عز :اذاف بدعم

 اتت | ]< | ]| 0 1 1 12 1 02 02 1 1 10 1 1 ذ ا



 8 ادا ظ ةتاطتل م ءابلالبسخ

 نار نود و زب يلتف ورعملا ى رة نموتكو لاق 55 وه ر.ئاكثاوهرمما او

 كلارك اهنما مكرم تمرح ل جيوزع لوقف لبو علا نوبه ا أولاها نم ْ

 الملا حرا ىهتي هلك اذهتخألا تان وألا تان 2-8 انا عوتكتا ١ وخأو

 فت اذه هيفةّيشالىذلا لكنا اولأن م ميهلك ابسسمالا نم بيسالو دودو نمد جوال ظ

 باحأّن ممل ]وخلا هلق ناسي اومكتا نت تاهماوةلوقنع سانتا لك ساتنو لاهو كلش |

 نيبال وأ فاياوسع انيهتازرطم لك حوالينا ع ءرملا تس نماذلق لد ظ

 نممكجسروخ ىقاللا# كر اوقامأو تاهملا عج نم مكلع مرح مكهئاسن تاهمأف

 دأب نبدهج نول ةالتا ميل نمّنسللا نهب نيس الا كما |

 تاهءابل خدي ناو بئارَرلا تمرح بئرا تاهمأ, ل .داذافرخ "الاف نمرحو امهدجنأ

 نميري بغتلا اذهوريثالا نبا لأق هموناف سابع دارأ ذل ملاَفتاذهف ري ب ظ
 سايغنبا اوس ل هّجامنا ثيدحلا لوأ !قفوهو لذ ؟الدللالتائيمالا او بئايرلل اوهامتا ىئرهزالا

 ميلا لبقو مب وهد لي فثيدحلا و هريغمطلاخعال منو بئاررلا نعال ل ئالسا نع

 فيغيلثممد ب او ءاوس كلذ ف قنالاو 6 همس الاول

 « يشدو طلانذإل ذا وشو ءاهريغل مج ود او سرفدذهو يت وداوحس رفا دِهلاق» 3

 ينور ره ان
 5 0 0 ا فارق ماا يا

 ىو دود

 رانا قلاع اناني ديلا ةوقاماف مم يد "

 هول طلاخبال ىذلاوهو يهب اهدحاو مهلاوزعو لاه اص لابو: اىنممعمبل قادر
 اونو هوما لوغب ا ويقوقيدارأ تاع دنعفانضخديل تعول هريغوأ ناكدا اوس نمءاوسثول

 ضربلاو مادشساَو حرملاوزوَلاو نمل نمايندلا فنوكت ىتلا تاهاعلاو ضازعألا نم
 هريغلاةودبألا دونم مدا شبا هكلودالبلاو ضارهآلا ومسمع ذوو

 هرك ذىذلا ,( مركملانيدلاف]) ةياهنلا فريثالانئا رك ذراسنلاوأةسنملا ىلا دان

 دوادلا نك اذورات هيفرانلاو ًاةنحلا فري الانبا لوقو بل ذو نة ستتم ضو ىرهزالا ١

 سل

 باذعالوهامنافراتاا دوام ا امأو ملا لجأ أ نممهداس أ ةعصف ضخ ميعتلل اوهامناةنلساق ا
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 ىفىذلات مخمل هنثكهلوق |
 هعمع*ها تمدملاىأ ةبابنلا



 م اوت تو

 : .نسلا نعا وراعالود وكسلا اخ 7 اومن مم خراونو ان

 1 "3 اوباما رقبلادال وأد ل علقو

 اهماهءاضتلالٌبأناٌدوع + ارا مفك اسنبلاو
 00 هيمو وسمو و

 82-50 الا ةدحسوهوعرفمب اهمأن ا هرق اذا انهت مهملا نومي ب

 ةاغلا ىرتو ردسقلاوناممالاثيدسح فو ةمايهج مس مرعلاو رأا تاود ودنم عسإ 100 و

 فك دارع يعاين جار باعلا ناِشملا ف نولواطةرم- ملا اوبال اع ذارعلا
5-526 2 

 عفت دالبلا ناد عب رادلا مير فتسسبالو ثلا عقاوم نوتيلا ىداوبلاتاصصأو
 و 2

 ةاعرلا تعن ىلع اهلا ءابلا مضي لبالاةاعزةباورفءاجو تانيا فنولواطّيوابتونكسف
 ةالضلا ثيدح فو فرئيالىذلا لوهجب اوهوميهتلا عبجب مضلابمهملا ىاطيشا لاه دولا مهو

 م ىف جس

  ميفالاكة مب لاك تداوامارلللاع هنأرغ الا ثيدحلاو ل ضيوهوهي ديني تره هم حبنا

 ى :”اءاداوارك دا[ ميلا مااا لاما ملا تأ لعلدياذهفربالا نبا لاق ةاايتاك
500 

 لافت عصملا سيب الاووسوملا و امهدح اداوانغاهنا لعينك د قفالا و

 وو يلوا لل 2 ها صدي

 * همهأال الالضد ان ارقاكتل * هلوقامأ أو همف عدصال ذأ اىأ * مجالا مالسلارهظُتمرَوَف »

 وده

 ةميلاوب | ١ لوب ةزور وا بدرع

 2 مج ياوهسأبةةبئن منوي نم كردال ذل سراغا اوهلسقو عاملا يذلا

 هنو يللا ؛وناسرقلاةعابج هلق ودلع لخسد نيأ شالا فريال بيذعل

 0 ةربول ني مسقم لاق ةباغ سلو ةموب سراف نالف مهلوق

 ل اهتم ىلءاهيحاوتديدش. * ةمواداكلام راف برعشلاو

 بالارز فوابًناوسل ميل هلا مللي لسيما قت مر
 ىلعلدي هيف صور دسم ل الا ىفُةَمبلا ىجننا لاق: هدارأىث نع ّيديالناكاذاٌةمّب لخير

 !هيففطو مل _صالا ىلعءابخ مكتمل دع قود هداودهت ًاوىلانعت لاق اك ةمهب سرا هوه مهاوق كلذ

 ةريسغمطلا الا د بحاوا وأنا امها اوم ايءاسنلا فص 2 و هلرعفالو لدع لب .رلدقف

 قل ا ةدم عج فو رمل اهيفعلطيال لا ثالثلا لامي ,واضاس و أناك اًداوس

 هلوقنغ سامع نا لّمسسو ههيشأاموتخألاوّألا رك بسالو هج .وبلدالام تامرمما

 سابغننالاقفالمانالا اهبل سنس لومكبالسمأنمنيذلا مكانا لئالحولدوزغ



 م (هع] ممل فرح « ءابلا لست

 هفيشةنلالمبرم هلوقف حاجزا لافو امنع كلذولقنم ىأمالكلا نعمل
 مسج لاقي و زيعن أن ع مسي نال ذم و هفزيجال حلك المعلمه )_بقاهناو ماعْألا

 مقوم

 قا تا باتم هس اسو سلا

 ةدشنأ كارع الاانا بلت كوول امي قتلا كرم 0 ْ

 معارج اي *..ايعلا لكتسعأ

 هزدمىدشل أو هتفرعمو هما قتساوهخهج حضن "ملكشنا اذان «دللالشم برشا

 0قاف مد ْ

 بيذيمأ راع ىردباغ 1 راسي ىلع ٌصاقلاَت قر

 ةو«<5 و ”و- سور

 ئدخإ هبلرئاذا ناك ىلع ثددخ فو مريتسسو هفقلغتما اذا ىهالا مس اود أمالي رغأو ظ

 0 ل نيس جاوا دم زهد ل ثافجلا | |

 يا اعلا 00100 لا تالك شت موضة

 نأ مالا مامباوهفرعأ اجو دل لعبت لا ذا مالا عم أ تك ا نما باع نكي

 ”نز سور هوو و 8 دهعاأ

 اذاهمقفا ىدتهيإل قالغم مهم باد و همقتانالوجم طئاح ودم-مادق هسه وف زرعب الفهمتشت 0

ِْ 

1 
 ١
1 
 أ
 ا

 ا

- 

 ملال ل وا خانضلاىلا هنقئوضالعبْل لو هذتسولا بلا نويل ْ
 ١

 ا
 نى دوو

 ةه مديد نه تن .اوت لاهرانلانملألا لردلا فنيقفان انا ل-هوزع هلوقىدؤعسم | ١

 25 ريل اذا مرمي يلع فأل امسي ىرابتالا نبا ام ولع |

 دالو أ لاضسلاو 0و يس - ظ

| 

 58 1 ملا عمت -ااذ

 ندجاذ :زانامقل مي 0 7 2 هوداعن منك أو ظ

 هت. <

 ميتال مه 9 للا قذلانالىرهومالو اوقىرب نبا لاق للا ىذعلانال | |

 ىضلا ةع تارت ىو يلو لاق مل ولبى رج الالئاذحأ |

 ندحجاذوممبْىَدَع 5 مهدعت واني كاع

 ىذلاتدبلاو لاق يشلا ىلمتيرؤكلذكويَدَ ىلعاناسمّدل تفطغهنا كلذ لع لدن دال

 هدعبو ”ىبغنلا نونف .الونمالا دبش

 ىف اذكهنانح دوا هلوق
 ىو هالات ةياهنلاو لالا
 واجي ةبابهنلا نم جدقدام
 ةياورلاررسوءانلاب تانجد
 ىيدكم ما



 اذكه موقلاءلزيل-ف هلوق

 ها ررحو مملابلصالا ىف
 هروب م

 معلا قاف م ةبالسن_
 ' متلك شكلو ٠ ميلا لئموهوانقتا ىتج * مكاو قاب
 ركل 0

 ةيئرلاف موماوهو مارا مالا ىربنبا لاق د جاو ممْربلاو مسلما لاق

 هَ لاب

 ْ هيغل جرام (ممل) هيعيغل مر عطر 37 مومو ادباما أي ناك *

 م مو<

 ىوباو ودون هس ومو

 ا ىلعدي ربمودلبلا مش رجلا عساو لجر ىلعالا م الاهذهزم آب كذال" ىلعت دحىفو*ىرملا

 | ثيدحدتمو ج رقاب هفصوف ءامدلاو لاوُألا ف فرم فو حدي دش لجر
 ماه ١

 | مايو موعأبلا اذه عطش مكن هن امل بيو هيلع تا ىلابمهقنالو اذيلمد نمت لوح ريره لأ

 دشن اومفلا فرطىفرالا قْح ف ىذلا ضاسلا موعملا اناهاك ةمشللا

 ١ ووك يسن رمإلاةفيج والاف * ميتاوقنا لاثمأ ميعالببلا ضي
 مدوض

 ْ مية لاو مال بلا ديدشا لعاا بكل لج مباراة اوضرالا

 ٍ وفودسملا طالخأ نيلاخمللا (منب) ب اي رعةمشسح االولاه د يردن راءاكس ل جر مسا

أنماظيغلزؤللا ىردوملا ىمحيأ فورعم دولا نسما (مج) يل عئابطلامخأ
 ا راتو

عيسئلو راتو د حأو هديب ريشي ىذلادوُلا مببيذهتلار هارملا
 ا نورة رغ ودبس نبا ىير

 9 حامرطلا لاه عضو لذقونام 0 ةنيدمث يدا فو نامركن م ضرأ

 "1 1 خورأبكيفحابضالاامو مسي مص لاطئنلا ليللااهبأالأ

 ا تيا فيما ش2( 5 همن امرك ٍمِفاَسلْلأ #2 حامر طالىرهزالادروأو

 0 سم مسا وة.

 || عيراتاذّركةيهتلا 6 نضمن معو لاعف ةعيرأب ركل
 ٍ نقتل ودل مسغلادالوأن مريغصلاةءتملاوع اهب عج اوءانلاوريلاَب اودنمماوق

 و - اءلع واود

 رعاشلالوقرسسفهب و زعل اراغص ملا هذا بلع لاق و مدا ُمحتاَما و

 ًاليلقالا اهلي اع * ىموبتا كروز تأ ادع

 اهغعوتلطم او ناك ارك ةاعيطرملاونأشلا نما همت حاس مهلا لو ل
 || امم نع ومرح اذا مل نومي مه لاقي تيكسلا نبا يئن الاورك ذلا ةمهبلا ىهملاض“ و بسال وذ

0 

 ا عّيصالل اهبإلا ىه مي ويلا ماي اعبجاهل تقلا وبيلا تعج اذ ومدخو هؤع ف

 د ه4 ءوطغ:لاق رمالكلا ىلعر ند لذ دعس هيلعممما و مالك ممنألا وماهيللاقيال اولاف |

 ا

 ْ وهو قلل ماعطلا رج موعلبلاو ملدلا 0 نيكس لجرا سلب ( مطلب ) رفدمصلب

 ١ ماجد ميو ميج اوبشاذا همسي وبهىل_هقو ءاوسكل دفين الاورك ذا اه هريسغو ش>ولا |



 م19 (مللبإا ١ ١ ملاح « ءابلالمق

 يوكو" * 'نكقا كنده كيسا

 0 ردا منت و ءافلانكوز يور ماك اناهرق اناث - ارلاحدلا ثن د_تىفؤا

 ا دشن اورثعلا م ميلئألاليذهلاو بيدها يس ا

 ميت ترا ٠ اهو لاه ربِ

 مائانالوبكمكانملا ااؤض 8# اهسواهاباشس قوفثاكا ١

 فة فارسي امال هس الوات ل نسل يالا هيخلافو ىرهزالا لاق لاب

 َمايلاودلارطَلا لقتل ةمادأبلا ومدلملاومدنلملا مدلب ةجحرتفلاك (ب مو كا |

 ىمصالا لاهو ىردودلا لاق هموقل نم برطُْصاام ضرما مدل (مد)) ىرأ كلذ ىفةغا |

 ةعملا ذي دعس ى أ ىلعدن ًاركولاع هنا خيو هني ع وه موةل- نة ترطضا امنع رفلاباكف | ْ

 ئربثبا لافتلاذلاىهل قو ءى را 5 وقل ا لنقو رذصلا مدعم

 نارلا وق ثسو أ |
 انتباهسِبانَشا تاي ونا اهغمو رادهجو ب واذ لك نمر رلا بنل اَراَم 1

 ادب سكس قرت را ذاةمدلب لد رلا مدل أعم اذلاو لادن ردا ص سرغلا مدي هنولاحْننا لاق | |

 قأذنا برططملا رمال لارطظنملا فى دقثلا ل حرلاهما دبلاومَدلَبلاوْمَدْمكلاَو ةدعضربغ أ

 ىرهوملادشنأ ٌْ

 مرره اعوه ةيدره « : مدس ل مالا أم ظ
 ةييلا لال تاقثلاةمئالادنعردسمل ممل واذه عن افر را ناذهوروصنموبأ لاك ظ

 براطضا|مٌمْدبلا (نل) عطا ضلي فيتو متل ملل قدا وا دلالي نممنمو |

 ةجرتفمدقتدقو بلع ن ءديابلا مدلملاوم 5 اوهل قو سرغلان نموه كاذكو*ىركا نم 0

 يرش مقتنااولا مَدئياهل لاقي جبادؤألاو موقلطاوى رمل لبو لادا مدل | |

 ماعطلا ىَرتح ءى ؟رملاو لاق ةهعملا ذي ديعس ىلأ ىلع هر ربو هي ضو هموقل نمبرطضاام أ

 توصلاوسةِنلاََرع موقللاو قدعلابلصسمقللسا ن اي ىفىذلا د ارا وبارشلاو | ْ

 ليقو عرف نعت كس سلب م اعنياذلاولادلامردص سرق متلييولاخْب الاد |
 قرطأأذاٌةم-ليمسْلو ةهْرط لج رلا ميرط ىمدالا بلع نعق ردي د شين ريغنم طقف تكتم |

 هش عاش فصيح اجلا لاف ماسربل ماسلا فرو تكسو ظ
 ( رسثع عبار برعلا نسل :.ادنل ءا (



 ةرايعزملا مب الاوربالاوهلوق
 صوخمل.الاو سوماقلا

 ةابالاك هوا ثلثيو لقملا
 ها .ماللاوةزم_هلاهثلُمم

 اال ابيرقد بروك ذموهو

 ظ ىئللاةقانلا مالوم ةديد-ث هناا لاق وسل دق لق ةعبَصلا نم ةقانلا ام مرو

 29 ةدالنع . هلالفنإإ 2 و

 أذا مالكلا نمسا ال جراي وإلا ادعو أذا بج مالكلا نعود

 د رب عضو فلان مني ءلا اردووكب ل تبررداونلا فديزوبأ مالكلا نومك ادعت

 | ىنلو كا دارمالاب مدلكلا جو نسالىذلا ب اواي ىعلاو هه رثاسللا عطقالا 5 لإ
 9-2 دم 5و2 ء د

 ا أ ءاضملاةسكلا 0( ناهدومسمسألاعحب ونا دم يالا عج باو لقعبال

 || سن هم هو )موس

 أ دل نطقلمقو ةيصقلا فوج فىذلا ل !قو بصق ان نافل را هبلاو ةقيدح كأن 3

 ١ قلو) و« و هو رو

 ا اا ضب أس ,طقلآز زوج و

 أ ةكبالا ةبألا فكم كسي را ءاوسلا ا ف

 أ نبك اون ف لوقية از مهو لقا ةصْوُس ىأ امهربس كرام وهكفو ماللاوةزمسهأا مضن م

 ْ بالا ىره دومللا نيد وامن ةئابْث شاذ ةصوألاك 7 رومأم ىلع ري "الل ْطئالءاوسمك- ا

 ظ لاق لنألا اوبس لو ءاهلانقدحاولاو ناو لبو ؟ثاغل تالف ايلا فوغ
 اليلارتكَلا تءاراك «. معتاد اكد ردو

 1 ةرشتشم- ةروا واو ةمورأ اهل سدلو ىلقابلاكْن ور رقاها حرش ل جتفلابل: الاداب زوبأ لاه

 | قيضتفاه رو ةقانلا ذاب“ ادُهَكتااولَسلا و ةفددو أ كلذ ىدرزألا قروامن *كفارطآلا

 | اذا مصالا 00 مز. قوةعبَصلاَدلَلاَو كلذاه أت كن أوكلذا

 | ةضان تاركبلار_,امغا ميهلاوبأ لام لبالا نمةركسلا هيبلعت صخو ةعبشلاة دشن موكا
« 

 | م .

 | 108//رعلانو ذل لعيد جان لمعلا جبر نإ ركب خلنا عزخ نزح
 | يناذ 1/-يقاديزوالاشاذكوروصتموأ !اهد ربل ل 01 ا

 [و ه ماهو

 ا 0 اهبل علييف عرشاذاد مالالا كلذف لل اجرشباو قع 0

 ا تكبر جاما رم اال اللبقو : د ا نماهؤاب وذ ةقدلا تل كروم

 أ: أل-جروُهلَلا الاوت هنت
 ا ًنارجرامنأ و ٠ ارمي كلذ كوئيتْعَشلا ظيلغىأ

 | 5 ال ى أن يع سيلعل اللات :عيتلا ميلتلاو م ءرواذا نين[ هبنفستيأ اهدا

 هلتعمساملاةيورع وأ لاق ىربنزا ةعيسصلا نماهؤا.مرواذاةق ةقانااةسأل ندمدوخأسه ممأ

 3 زأوةكرح ىأدَل أ



 م8 ملا فرح »* ءابلالصف

 079م7
 مل هم ”ه-<

 همي اج غابصلا لجرتك < هيدديقا ينيب ام شجع 5 هلأ ياام

 لسع ما مهمالكف سيول ملا ةفوهةدرعأ وفاء ال تلق ىرهو ملا لاك

 وكل قو ماشلاب عض ودلبشو يسابق ف ىعملعفلاب وجتنو رغب مدة جالا

 ايعمان وكما نال ةءولاق عضوم 2 و 0 م نمءام مارب .نايمعأ امه دو س دما تدي ْ

 ف فرص: ال جرهبت معا ذاف لفلان صاغ مم امنسأل وص قسنلل دقت لعاب

 برعم ل .خ دنا مشب نم ملام هريغلاهوةركسشلا ىف ف رصفاو للا نزوو فير تلة فرُعملا ف

 دو ريل قياما الدولة رع معي تناول لاق لعق مكس ىلع »اني برعلل يللا

 ىربنبالاقائئو نوكيناالا فرصص:ال ل هَق لك ءارغلا نع ىكحو مع نب ورع :نمرْعلاونتوح

 0 , ربا دو اذكو عضوم حوت برعم فيلو روصنمو أرك ذو :
 سل م« ىوص» 2-

 اجوشا ار هولكفاو »* اممم مب تيعبلا اوطعأ

 لطرف ارهشو # اًدوَحىلءابنبعلا نيعأو « ةمرااوذلافو
 0 9 هج

 وعلي قول ويك عمسرحلا مكمل ع ”لسق مشو »+ ارو سرافح اح اءىددو *

 وهوة ماكر كك كب رصسالو عمستالو قطن الئاسنالادلون نأ م كسلا بلع لاهو ناك امن ردا
 دو 2 قو 0 0
 ةلزاع مهنا هانعملققدءاونأ لاق ىي مكن مديلامت هوقو سرا نسر ميكب ووكبأ

 قوم -ه-+

 ىفق ا وسر .ريسالا نمي ى ءرهزال ا لاه ةدئفالاوووأ اان مكب ليقول رحال

 رووا لاعذلام: ١ الاو ءاهعلا ةنمهملاك اشالو ناش ىذلا نسر ل برعلا مالك

 مكلاريثالا نبا لاك م لا مصلا نانجالا يد فو مالكلا حو ون <الو ٍتاوذبا لقال

 قطئلادالو عيب روف .الم منال اهدا او عاعرلا م هبدارأو سرس أى ةلُخىذلا وعول الا عج
 هدو و29 هدو ا

 تندد تع ء[كيع امد ةنسف ن وكت تيدا هذه دو امه 'وباسدق ممئاكفةعقتسوبك

 اهطال_ت ال ل 6عبش لبقو عضنرئالو علقت الوأش كرذمالاهباوح باهل ىهفؤطأت الو رصفنالو

 اودع م ومظئنلا ىبكيالعلا ىنألا سأل مسلمو اههف”ىربلا لو
 ىورو هد_ 29 «و

 نورضبي ونواب وم واكو كي ممداذكل قص فلانا ببذل

 ميكب و ىمدعلا مكبلامصلا ةلرنعم_هفذباو معاج وملك يالو هتلال زتأامن وعيال كلو

 داون واكب أعجبك
 مهم

 ب اوكلا ىرحدنع
 0 و مهم

 ىق هلثم جلا ةنعطل هلوق

 ىنائاصلا لاقو حاصلا

 هسيقارت نيسبنم هباوزلا
 هلوقو همدهلوق نيب طقسو

 وهوروطشم لجرك
 « هملكتاهيواجاذا ىلغت#
 ميرواككل م ها

 نوكيناالا فرص“,ال هلوق

 لصألا ىف اذكع اننوم
 دم ماررج .وسذهلاو



 مكحنلا فاوماغبواهفرط هلوق
 هعمصم ها اهماغب واهفوط

 5 مه سا

 ازخالابادشنأ رعملل اذنوك ود اوين تعطقاماغن مع ةقانلاتمغبو

 ةمرااوذلادو 5 همافيٍبئاد بابه ىذ *

 0 ١
 ”ص2 هم و -5 0 |

 0 * ةدلإ, 1 وقد تقلا تن ا

 لبالات وشلاكا 0 دق ,ر ْط و رع منسم لماعتيتع واذاتن اا طم ثددأ اقو

 9 تينكلا لاغراض عماد

 ا - ا ْ
 بالا ارونمَنعاَسير ذاكر ذ رد اج كن صني : 20000

 'ماغتلاًدباذا هن والاقسام ناك ام موضعا توتة رد | ضار
 مم

 6 جي هزم يمر
 د

 ذيسللاقةرقتلا ىماغُبلا لمعت اعروت دوص ميلي ولا بو و.دمال اوهعطقي هلال كلذو

 ا ْ اهماغب راهعت ودامعلا ضرع « م ريم رزعلا تعض اخ

 ْ | ةزعربنك ل اع بكه لككلذف مسيو

 ا | اهارَع مس فشللاءأَ 2 , تمت سواهم تاحراذا

 ١ ظ مسا 1 00 م ورسمت أور بالاقغا نافاس
 1 مو« سود 7

 |وديال وصلا نماطتسام قداتلاةماقيواخرئ اسوا ْءثةفوصلا ةماعلا 0١

 ذادقلا هيطيامدماقبلا لمقو هَ ىلع
 تاعث هدشنأ هوقو

0 

 1 هةمامو 100- 1 5

 اتضح نحاس 00 ٌريرقلا ماَعِب نمتلَرمْعا اذا

 7 : ا اتش ااهلنامَشلا اذا 0 ىَحشلاناهخاوُر أبيطاو

 ا اهفرعأالو لاف ةماقنلا قةسغلنوكمنأ ةداش :عجبات ماقبل نوكيتأ ارو<# هدمسن ال اق

 لصولا ىفاهارحأ مَتلمَت قولا فوشي اذهّناك المت هلوقو ةرورتضلا"اهيلا فذح:نوكمناو

 يوم مذ ين جهل يونج تاج

 تاما © #« سر |

 ا انآهو وصلا نمةماَقبلن هبة هقعضو هلَعَع -هلق نم ةماقيالا نال ناك امو قولا اغار م

 ْ نقيعشلا أدلة قرعشلىعأ ارداف لاقٌةماقبالاتنأ أامفرعشلا لخرلل لاقي ىلايعلاا

 |[ !ةلارسفرتلا زادت اَنوَت ,وق نه رئاطلانةماقُبلاةارقلان كتل ئوٌرتتيالتعلا ةمسح ىف

889 

 ىذثعالا لاقت ت رعم لا خد ان عسصل ردا

 1 ؛طلاخناهلا بماذا * اجا ارنا رياو أك

 هوب ١

 حامل الاك ةطملاو فوكو رعت عضل ىو دب

 ةنعطب



 هرب مضر 0 _عتانع ديل
 هم

 جار بت وصفر ةماشتلا ندا او تلا عْرمب سيارات دنبورمت ثيدحفو و مام

 ةيسلاهودب وتلا“ انملاب ريم و بفرو ةوواشإلا هن دو ألا ماشنلا قرزالا مافطانلام

 فضقو أ هشكروتهطقاذاو هلرعالوريعصلا قرو ندرك ًراغص ةروونانف أو قاسوذ ةرصثماشدلا ْ
 ريريلاق 007 انيس |

 رم كك |[
 ماشبلا قتسةماشي عرش »* اهيضراعلةصتمويرك ذأ ْ ٌْ

]|| 

 قتيلا ادهرد_موخا قرد هدف 3 + ماكت لواهءادو كل: ناكتف اهكاا او تراشأ منا عب | ْ ١

 مطرذ لجن ١ كلذ نر اةماسو ىو ذاك ذأ أه بيذهتلا | ا

 رسما فرطتلا رصاللا ف 1 ياواد ارَعلار يمك اذينكتاكاذا مكب بون وظيلغ ظ ش
 | تلو ايرالو يتعاون /رفالوا رس ك ةفرافاما قي فارغالا نبأ .هريسغ هب نييزو كلام نعأ ش

 نيبامودو امهع ضار سفن اًروك نمسا بّدعلاو راو صل نيب ميلاف

 لكتب امٌتوفلاو رمصتلل اوما ميلا نيبامريشلاو ما مئالاو ةياسلا نيبامرتفلاو ةيانسلاو ظَسولا
 01 نفع رم هللا ئاضيأ اون ء د هلام (مسب) الوطن عبص .__. نا

 همم

 ل وم او* رضل امل 4» ( ل تا 3 انهن ا ءا ايا || طد ال 1 هب ك1 0 ١

 مطملا ييصإلا ةيلاغلا لغد عارضا ملام مطيلاو ورنشلا منوم ملا لهأوديد ناب 1

 عافرلا نيىدعلاق ةفورعم عشب ةمطم ءلاوعارمنا ةسيلمالَق 1-0 د

 ةددددعو هو

 نيا تيل 3 اًعقوَمَممطِملا نك انيتوُعو |

 اهداوىلا تحاص وعن همام اعلم تابت تت قسطا مآ

 م رلاوذ لاق هيث شام عم نع 4من ذا لات وا مع

 و 8في6 ١

 موغيماملا ملاميدانن عاد 5 هنوحامالا قرطلا شع

 هما مدع

 جيدا“ مارق علا 1011 زشاو سا ظ ١

 لوُفَسْلوَقك لو ٌةك موغيم مان لاقي موُعبم توَصلاوه عادو *امامتحاصاذا ةسظلات وص ١

 قرشا ىذلوق ءذموهب حصن الٌتوصةقانلا ماغنو . هتأماخُ ع ماذا فرط فب! لوقي ْ

 قاتعلاب لرب وىه مامو * ا انع اح ارماعب تنسح ظ

 لاخالا لاق همالكب هر ةسابترما تالف ش
 روصااهتعاباذارودشنا ىفو هاك انمانولوُف ىلا اوُدَح ا همم ء# م 1
 بسس |



 (مشبإ' ميلاف رح « ءابلال دف 2/17

 | فكزيركضلا اه رجلا ماو قطف وكت زرالا زب بالاك

 سم ما زعلاق ةقطُللا

 َ يع . :لثوملاحالدلاعذبالمماَش 5 نيمكاماذااهاسيد سراب

 ا : . رخآلافو 37 ةومح ما اد » جياعلا لاو

 ْ : اسره: نأةمثذلا نعى هان 8 اسما ناو يزامآلا لول
 - ا يع

 ا اذا مابرمل-.عفاوم عزت نال ئالاضبأل فلا لاقي ون ذو نةئزاشبأ 2 زيالل لاق

 يي سو

 | 4 داودوبأل اه نوتلابزي ٌربااضي لاقي و ضع
 ه5 -ه وع سو

 0 بعنرال * ميرال

 ةماص اد

 0 : روسو الاكتر أ مليت وجوال اهلوق نتا 0 ةيساوعل)ل
1 > 0 

 | ماس ل حر اكوام دمع سنرد نكس 0م دب مسي ثمل لاق ومال اوةالصلا

 أ هنعزعل اقريلا نع ب ةدسبلاب ماو مس هكصّضل ناك هنا مل .وهملع هللا ىيصهتةصيفو

 اهتم :ادوعنسمن نسق .هءانمعا ون ترعلا »امس أنمسنل ماطسسياك ره وحلا (مطص]

 زو

 تيئاذا ىريزب الاف ءانلارتسكب ورقتي سوناتا وهناكسراف ؛لواسم نم كله ساب

 ا اولاف سراف اوم نمثل مساوهذلا اطمن منان هلوقنم لير مسا ماديا

 | هيعمل ديلا .( مشب )» فرضيالث أ ىفشن هيلا نبا لاه كلذكو لاه فردت ةمْلا فرص
 لك اذا قدلاةي نا مقاسلس قدي نبل بر 7-5 نمل صقل مشيا دومسدلا ىلع

 وم-

 ل ” يريد ير ماعلا نراك ناره لال يلا ملا دبسبا

 دشن ماعلا متنا أومشردق ةو مالا قء|بصأ ًاواتمست ”عبشلان مسحت تنأ اون انا |لوقهنتتو

 هر.

 هلسقوىدعتتلا دم الرجا ىربنبالاق * ههشدب ماغي نعش لو 5 ىنلذغلل تاعث

 31 و ” ومو هع ا6 عه ةهزومو «ر)و <

 نبةرعثيدحفو #3 همدعم د يدح دو ةنرتؤإك 0-0 هدعلو »6 يحمد عتننو »

 ٠ مدل نعمل ميلا هيلع 1صامتامؤل لقا هئةحيرابلا ميل كدا هل ليقو ب تنيك
 #0 سدس مد

 ماتلاو تنل دبدنم تاب لسكن نقلل َمديورسكلا مشل جدو

 ةاتقلاقرونم لك اناا لامي ةدابعشيدسح فو كك ؛انشيسلاوع رلابيطر -

 الا
 ماسلاو

 ١ د تيس سوريانا زلازل +0: + حبر بج دام

 37 مب يفورع



 ا ا ماو (مز) : مملا فرح * ءايلا ل ضق
 وود موم 6

 وعد ف وسالامزاوبلا ما # مزاحم كالو

 وأ معلا نلعب يل لهأونايسلا مياهنا مدعي اميل َ

 هون يس و ل

 دع يوم ورود

 باشا داوود نا 1 قالا و اساس زب اهمزريد ديه 7 ومالا اوأ

 ىأ”زايودنالفو مالا عر صوذىأ راسو دوهوومآلا عرضا هلسز م ماهتالاو

 ويسمي ري 5 ع6

 عزانالاا معاهم اجيك ع نسقاهفاك 1 هاه

 3 مه 5< 6 و

 عزابالاا :ءاهجتر مئاوخ تكفاهسارغأى ةتفكم ىهناهتشوسأ لا اذالوأ:السفلاء سب اه

2 
 ووع بد

 ةذشلا ةمزةلاو نر و لاو نوغيرأ ةئقوألاونيثألثُْروةمءلاو عاسنآلايزانأى مو

 سرخ يس يللا :

 مزاوتلادنعشملا لوط دوم 5 اناس نيعلا كا ماو

 ميش 7

 هيرهساو ضم“ *علامر 0 ا ع رغدلا ناو ممزق و

 ا

 ا
 ا

 أ

 ادادالو هيف ناك ناسا لاك ط3 رلاوذلا اللة رصد |

ْ 

 ووسام

 5 < زولاؤهو ا علا تنللا لقلي شبةصوألا ع ريلاو عا نعانأدبك امربهب و ولهمزبو

 :: رعاشلا لوقو للان مدمر

 ١ 2 قع اة 8 او راي راناؤجو

 ُم : قلل كك "علال اوه لاقي ودازلا لش قو علا ولّشبهقا وهلا وبا رلا هبل كولا
 ةدالقلا طبخميزيلاو هلوق | ناك اَذاَةَمّرَولاَوةمْرَملا لك أب ضو عدو م واؤلا زروال ني لا
 ةصوخ -

 لاقو حاصلا ىف هلثملا

 ىناعاصللاعيت سوماّقلا ىف
 ط.>ميزبلاىرهوملا لوقو هبقل د دينا لو ذوهو هم اموةقطنملا نسأرتفىذلام زبالاو زئالاو غو زولاوه نفر
 ارق هباوصو ف صختةدالقلا ندخل لس أى قرنا ف لَ زين اسل اهل تلا ةقئتل-ا ل هش نب الاعو سزامآلا عجب اورختالا رفا

 هحراشلاهو نيد_هاشلا نمز 30م0 لل ل ا ا ا اهتقلاهياع ضعت نيتبلاقوتغللاو ةرركللا مج 10 00000

 مكن عن مرذقلا ل نسأل نمو ان زعلاو "لمللاو عوملا فةدخخاوةس أ: ةيلما 3

 موظنم عدونتيبلا ف ميربلاو رعاشلالاك ةدالقلا طبخ زيلاو سلا لئاجس لسجن ارأ هيلع
 لاف مثءامالا حف نوكي اهني حاط بعاكلاذا .ه ةجب ركوب لكف مهامه

 دارأامناو ءامالا سامل نم الإ ٠ تيعَلا قرني اقوأ ا
 هعمصم هإ ةمأدمأأ ب... همس مجسم ص صحم تع ست سصصام



 01 ميلا فرح 5 ءابلال ضف ؟1غ

 ظ ياحي اول-ورغةلوقىدهاج ثيدحىفو تنطَعلا نم همة لدأ اذالحرلا

 ْ | عقارا اسلاو بقتل بكل يقويك لبو بفلا نم اشبالاو هو ةمطرملا

 أ وقل ئقوروتلاو ريشا هلك مو ا وا اومعربلا مع 9( ١ ركقدسأر
 معلول عاش دهم< 7 ةمو ىوم 8 هم د»ه<

 اهتدعر ,تد>رخأت دعربتوه مى م03 :رصشلا تعربو فتي نأ لبق تمتلار ونور مشاعر

1 

 رءاشلال وقهنمو

 تاطرلا معرب راب لك أ .» ه6 ريصنيلك الا

 لت روم ارا لا يفربتشلامأ ١ ميعارلاوةموعرباهدحاواهتعر ام ”لابحلا م ميعاربو

 معاَلاولَْبلا تتار داهفّلامر و ةلاّعق »* .موابللا يكل هن ةءرلاىذ

 دسالاف عض 4 مسا

 اناس ميعاريلاباَسوكدي * دراطم باج قوف ىدوتق ناك

 معا ءوم ك 0 سرووف -,ىب در هدهد 9 ها - .
 جاعلا لان رظنلا مادأ 0 ا ا (مد) ق ملا رحمشلا ةمهر.هلوق

 0 لا لا وأ عصا نان ةعرب ةمهربلا سوماقلا

 0| لاق »* امهربلا هيلع ىرِتتللاِبْذَع ب ىارعالانبامدّسنأ هلوقو اني وهلا نودىوربو

 ْ ظ ىمدالا عطملغو دحر هيطأماذإذعوسب بين !لافرتلا ما اذا مهرب مهلوقنم مقربا

 ا ” دهس سوم سمو
 ا ةمطربلا قاسكلا يلب َفَوِكَس .ورافتلاة ادامه هريس رظالام ماب ووشرب

1000 

 ْ | فخم هارباو مهارتاوماهارباتاغا ةسفو ىمعأ عامسا مهارباو صواخملا ةئمهكه ةمهربلاو

 ا 1 ْ : بلظملاديعلاقو ءاملا

 :مغارتاعمهللا كلوا « مئافوشو اللا لقسم « مها ربا بداء دع
 ْ 71 رمان اعد تال الإ. نما هالانال كلذ هب ها ارباريغصتو

 : |لاقينرت رق نم فد رخآف دج بجو كلذواهلوأ ف ةدئازة ب درالا تاني 3 ال

 1 ةذئازقز مهلا نا مثوتم مسعود لوقا ذهول نار لاوس

 | هيوبسلوقاذهول مغ: رسول يعدم 3 زعير نايات سجام ءالا ناك اذا

 ٍ تيل وق هاو لا وزميل ؛نممهنمو سايق لوالاون- بحوهو

 ْ مقص لاو لبو تاَيعا ٌرلاو انتا ضَملاةَدشمرملا 06 زب لد لا ةثعي ىلاعت هللا ىلع

 دشنأو .ضعلا فخ وهو ملا



 ؟ا؟ __(طر) مانع ءءابالسن
 َ 00 ا عم تاو دعت عر معسس تس يحسم

 برسعلا مالكىف سدل هلوق ]| فسدلل اهو نيسلا تفوءارلاوةزمولارسسكب مب ربالاوهتيكسلا نيالا .اهمالكن ميدل
 ال_هن حاصعأا ةرامع ملا و نا 3 . د هه ساه : ٠

 .٠ ليف معد عانت هناكلذكو م ا 0 ءلا ْ
 ضالراشا 3 يبلانا 3 را رادرصس و ومي .او ليله ل لليعفإ بر مالك

 رسكلا,لاتعفا مالكلا َْ ةيتبادمدهارسالا بيعت نارا جلنار رعأ در اناء 8 رك كنون ةرعملا ففرضتا

 ميلها لثمللبعفانكلو ليسَرلاوُرورعدلاور رج الاو نير سلا ودوقارلاو حانيدلا ددْرفلا كلذكو مهل هاش لمان ْ
 رهاظ طقس رابعلا ىنذ ومل 4 :

 لايزنم رهف هدو اهبوطنت واهشب ,رعتلاح قالا اهب ر ءأامبرعلانال مهارباو بوق-ءبو قدءا كلذكس لو

 يدعم نأ حاملا ةزههلا خفض عسي ربأل وق نمم -منموىربن ا لاق فير ىلاريكشتد نايف ملوفرإ !ءمالا

 ةمرلاوذلاق ءارلا تشي وةزمولارمس نم م مو ءارلاو
 همز وهدم

 لاهأهلا م ريالا ورع 3 لاجل ىرذتةعاام اك
 »رد س

 ةدسح ماشربلاو ماشا اوهومدحأ ًاوأرظنلامادأ لج رلا مشب وطقم ولئةمسرملا 6 2( |

 تيمكلة دو دشن وف ربئبالاق ةمهرتلاوةعّسرلا ىهورطنلا د1 ممل اوراطتلا ْ

 مهم ةهءد ا .شدن هو ”بنثدع و و هرم هلع

 انولك ان ىلا ةمربم »* ىبادوج وده دعا

 هلأسأ ثنكورلا نعإ بوعيلع هللا قسيت نورا لال ذا :د-ىو ١

 مسرب ورطنلا دي دح مش 1 ارب ل رو رالاةماَداةمّش ريل وهيلارظنلا اوقْدَح ىأهل اومّنريةرمشلا نع |
 2ظ059

 ددشنأو بلع نعل لاو نأ ارهط أو مَجواذالجرلا |

 امثل هيلع رت هلا 0 ام وما هضاووُأعَ ادع :

 لاو «تةاس كرد أالديرُدنبالاق ريغال مذلاموشْرمتذحاولذفلا ن مبرش موشربلاو | |

 منيت يك 0 |

 هوغو رزتلا ايل م١ فلا هعمل

 منالا وةمطخماط رتوش ملا لح لا طا مارملاوماطربلا (مط 01 تاغللا ضعيف 1

 لا ادعو حافتلا فس .ومع ةمظْرلاو ةَمْولا | ا
 م سهعإل هنو

 نانسأ نءدسيلة هش 5 نابضَقلا ةمطربمطريم

 21000 نما تالة مطلاو همط ىذا مورد اموال ارو: ملوقت |

 هموم 29-

 اذا للا مْ وابشغَتم'اجاذا !!«طنربم نالفءابسو ملا هلثمو بضغاذا مطر مطربدق ١

 هه

 مطربو مالك ن مبضغت أل جرلا م طربتو صواختملا ةئمهك ةمعْرملاودمَطملا ناسكلا دوسا ا



 ىرلابوهمسجاورلاهلوق

 ايلا بيذسهتلا ف و لصالاب

 ندعءالسقت حامصلل فو

 سور مسجاربلاةبافكلا

 مجا اورلاو تانمال_ىلا

 ذب ها اهروهظوا موطن

 ةييح ع

 (مينر خطار ه لياللفن ا تاب
 000 0 هو 2 لو وو

 ا 7 59 8 ,ماز.ةنقلاو تقوله أ انأبف مار تع ىرفأ
 ! ود:

 5 2و هدو و مسل ذو دي ا

 ااه كي ود * هلسيتلع 0

 ا ناسا رلا لهأ 1 نمأ اجلا ثيدح ىو مالكا كة دب بردا م 9

 مناير ىهو مجاربلا ةدحاو مضلابة لا ىرهوملا مالكلا ينال خلا انا ربل

 هك ضااتلا ضيقاذافكل ارهظنمتاممإلب لا سو 0 وبحا اورلا وعجاشألا نيب ىبلا

 مجالا ليقو نطابلا لبقو لبماغلا نم هرهالظلا لصُملا ةسرملا هديسنبا تيضارسرل

 ”املكنم طل با معيارا نيم ارو هظ ى هلق راما عاسالا لسع

 .هىديمحازبك اونوك لأكو هعباصأضيقمهابأن إ كل ذوكاذ نم ميقا نابخأ جار ارملاو

 2 «مقيدرع شلع :لظتسدالوأ أن ِمةسسةدسعوب لاك , م 355 آرعأكلذواوق ةرال ىأ

 + وه

 مهو لو ةفاكو باعو سسقو ورع مقفي ىفمجارعبلا ىارعالا نب |لاق مجارعلا مهل

 أنا. مهلاثفأن مو عاقتمالا قوباصألا مجا ريك اووكينأ ىلع اولا امد لتس هو

 ١ لتقف ةئام موسم لدينا مي هلد_ُفنن ورعناكو مجارلابك رولا

 ةحئار خارومجاربلا نمل جر فرانلاب ل رادالزان ناكو نيعست 00

 ظ مجالا نمل جراف تنأن ماعدت مارال دسلالاغءاوشلاراقمب سك ىلا قيرح ١

 5 . حاملا فو هاك ترفرانلا ف ِك أو لشن ع ًاومجارتلا بكا ار سلات اذئتيحلاقف

 7 1 ساب ورعناكلذو محاربلا د فاو قتلا

 مجالا نيبءاسلملا عقباها رلا تن ذمملا كلذلاف رعدنفنب و رعب ,رعلا تعمو د دال

 | هيام جاهرلاوعياصألار 0 رح ومر حاصلا لان بتم اريلاو لاق

 ع يعز ر «عبص لك ىف اورخآ عضوه ىف ةوماجبالا الاتات ثالث عيسصما لكفو

 ياذا يبه مججا هلام لا نيثيدحخلا فو امك عباصألا صاغ را و م اور

 ماسربلا ةهلعلاءذهللاقي هرم ماسر مد حولا اهف عمت منامالاروهظ قنوكت

 اذا ةلملانال عمأ والا نألا انعم قو توماس نمماسو ردصلاوهربو برعم هناكو

 | لع ماسربلا ىرهوملا دسحأو مسريلاو مسلما نأ رلاوهرممو ماسرمس لاقي سأرلا ف تناك
 ده و.9 م وف

 مف املذت برعلاو تاغل ثالثه يفو برعم مسيرالاو لاق مسريموهف لسجرلا م ربدقو ةفورعم

 سل َ
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 ع1 (مرب) ملا فرح « ءايلالصق

 ع« -و< و

 ةيلرلا ليل تلافم عوبرعنا شدا نا.عربلاو سانلا نم ماا يشيل لاو مهي

 اسي ريزابجلا لهأ نمدوُعمل * هَسأرى وأما ميلا
 عى. كيرلا هدوم <

 ناد ؛مانسلاو ديك نما جربوع الاوريو ىذ لو نيود تاارأ ٍ

 ويا مولا مر لاو نكمل ااداوس .ومانسلا ضال كلذبامسلاقي و ءريغوأ امينا 01 7 ْ

 ىو |
 مر عدلباوةراخنمرذقةمربلاوةمربأتد حاولا ن منان مريلاوةدوعلاع راو قالألا ا

 موف 1

 ةقرطلا ربما بدأ
 0 5 "لنلعب ؛كيلا اواح ظ

 ىأرةربربثيدح فو »* امراه طب تاعئابلاو #2 ىنايذلاةغبانللىرينيادشنأو |
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 ىذلا ماو نملاوزاجلاءفورعلار عا نمل لصالا ىف ىهواقلطمرذعلا ملا روعب همرب | ٠

 ًَ و ,«دك ه7

 نماهعطتق ىذلل مريمنالفلاقياهتكيوا مواهب و لست نوارة ْ

 مان مشيدح تلا ليقوأيشم هئالماس وم 0 "اك هنم يقم بم جدو اهني واهلمح

 ةدئافأل ىتلاثنداحالابس انت يت ثيدخ اذا ميلة مولا كارآلا ارث نحنا وهو

 ةّضوجالوةوال_>الوهل مال ارآلا رودرا يعلن مدخأ اهل ىنعمالواهيف

 5 0 لمح نايا 1 1
 35”ه-

 م 000 ملا ياناسو

 و مسو قدوم

 "هل دعمرمملا ةديسعول 5لاكو يطري ار عالا نبا لاكمبلانذأ بم مضعب اونزو

 7 ا نمو يلع دق لص قلوس لا لان سامبا ىور ورانا ادع لاقو ارامل

 دارا مضلا(ماربلاوءابلاةدأ زبك ”الاومرتملا نمعمسهلا الم نوشراكدل مهو موق تيدحملا

 ىرصتلا ذئاعنبب زائر نءادشنأو ماشْرلاوهو ا

 ا زاذا ه اهما ريتك: 8
 29-001 4 نا 5 ِ هع

 و سا ل 2 5 مس و

 00 »ع ةرب ةيشع نأ م تعحر

2 00000 

 ديسللاق عضوم مارب قاويسلا ءرسفو هبوبيسدب ل ثم تبل بنو عضو !

 لسقو عسضوةمرباو هوق

 لسصالا ىف طيسض تن
 تفي هل مكمن اوسوماغلاو

 اهرسكب توقايفوةزمهلا
 باونإلعلا جراتس وشو
 . .يعنعصم ها



 نص>-نشوركسلا لاو هلوق
 حرش فو لصالا فاذكه

 2 راثلا كردتسا دقو

 ةدامىدجا ىلعمتسالا اذه

 205 ها لنرعو نع

 (ع) ميلافرح هب ءابلالصف 0
- 

 دى 9

 ْ 0 م رذلا قوفناك اذا بعل بح مرسلا بٍْكلاجئاسْعأنم

 وةمرعو

 ا اعلام دالفا دق رمت يوه اذاًئرسكلا الجرد سمار هلا

 ظ ريغ عمالسلا» اعدلا ثد دس فو . سرب للاخوان صو

 تكعانم رب ”و حالا مرن رن ا هوهمشساذا جتفلارامرب زب عزا 0 برسسكلايجر ررد-هد رهام

 ا ةض بمو مامو ع

 | هلعج لما رب ةمقيت ولأ لاق و ]ةةداجأل كلام ٍِ أونيقاط اذ ناك ا اهبف لصالاو

 يمص مود 22-8

 ٍِ وسم هس 8م

 نمسم»املثماد> اوال الفتن كو «أوشفم ناب عجبئذلا ليك ربلا وعر 97 و هل قاط

 ةسوو 01 - وى -9 51 - -2- ١-2

 | هئموُتقاطَْلا لولا بابتلا نم 0

1 
لزفات باث نم يتوهم

 ١ رج نالت ن طخ جربو اهب ل 
  7ا 26 مل

 ا 0 ربلاو نيون منان وك «ناطيتم زبلا ليف ةوناطلتش نا وأ هقولك 2 روصأو

 ظ يصل ريلي ةوراهلا ضايورلاداوم . نسي مَ ريلاو ليلا دوسي
 هم ان سو

6 

2 

 نان وله مق لوح ع 1 ني اور رباعت> ا اواطلتخا نيش لكون ون و طال هطيَش
 ْ هدشن دره هوك نب سه

 0 0-5 ارملا

 هس بآل

 ير

 | هركذتياو ا ا * ا ةرضحم « ةءاورفو

 ْ 4 ود عراد اولا نايا دبعوأ 0 اي

 ع 1-55 وزقهفب دو ريلاواهيوُقَح لع ةأرملاهدشْزَو رح هضم طبخي علا يللا لاهو

 | نانوآهمف نوكيل اوتفلا للا بلا ىرهوجلا هش اوه سرلا اي نيقاط ىلع ل دي طرخ

يقهنم و نيعلا هبعقدت ىصلا ىلء قاعي دقو اهدّسَعواهطبو لعد ارملاهن شاع رو
 | 8 رب شدجلا ل

 ميرا لال انصح رينع حابصلا نبأ * حامل ىربنءادشنأو همفلث :اقلاراعشناوأأل

 ودواضيأ ب ذاكلار لا هيه ل1 دوفيصقناوفمشآلا كاذكو ضسأ ًاودوسأن ان 0

 بخ لمن عئاجلات ناح رسلان

 معاقل ان داك للو ع اهنمدعبلا رءامهدتةرطدقل

 4 و 0

 ظ ا مي ربماسقلا لسكن م جعدأب هب . اك لاب ب عيصلاو لك ىلع

 00 #* لاف ىدح * 0 0 0

 بو كولا ينسوا سعب ولن ويت طوسون م حرمت 3

35 



 مه عنز لاش ع هابالسف

 اذكعزملا نارع مأاي هلوق مريب تش عاملاطدق 33 مَن اونا ارا

 حرش قواطويضم لصالا ىف
 ءاثلاريزع تنأو سوماقلا
 ير ها 3 رك

 514 مس
 . رشنأوةحفارلعتلا اولا نم جذيلاو ىارعالاننا 0 نعاس ع

 موا امه دقو أ محدق 5 00 |

 تاركيف كلذنوكيا عا اودعبلاة شم اوامر رانا | ًاوةقانلا تسب يخل اقو | ظ ْ

 زحارلا لاق 08 ١

 مانيلا تاما" هلا طعم *» مك رك 0

 ام اي مه 00 ا الى ةقانلاوأ فهلا تاوذ و

 ثنالادشنأو ما رباعسملاو يوتا وُ 1 1 اهحاق 27

 مم ِ

 0 ىمرع ماربألا لك د 33 الامن ددغروُدعلاٍبماذا
| 
 ىرهولادشنأو |
 اقع انشلادربنمعْسَعلااذا | » هسرب ل تلا ئدهامرالو ظ

 سادس

4 0 
 هم و همسدني وب هم 5ك هد وم © عد

 ماربأ اريغما اركخدمدقوث لح ىفو نترك نت ترش كلذ عم لك َ د ومر وف انو رفامرأ 1لثملا فو
07 - 

 حرالورلا فووق عل الكتلا لالا ق وفد ءارلا تش مريمهدحاو مثلا مارثألا | |

 دمك -دوعع

 مهن تاز لال لاق ةرخملاو“ - املا ةكيسمزو# تنسوا اما + '

 روت اورق نم كما ىف قدام قل سوقلا اعيش لذفن ارعلاقفت شكو زوو سوكر خف ورفاخ |

 ةضحبأ لؤق ن مدار ءالانناةدشنأ امام ًونلا نم ةعطق ٌبْعَكَلاو طقألا نمةهظعةعلق | ظ

 00 5ص همو 7و

 طمرب الو لواميريسغ 03 يدق الث ردنا

 سلو علا نعن ىلع ثنؤي أ ذوبحدقوةغلابمهاهلاو لا ةسربلاب نسق مدباسس نبا لاق |

 -_- كه ىو هس و سر

 هم 000 أو 2 ىو ءاعلا رتل كاهن يالا قلوبا

 م مزال ارفض هلكهاضعلا مر ب ,دةميلا لق يللا تامل اوقف ةفنحو أ اطخأ ادقولاق ول عجلاو

 4 57 رة عبطأ رتب 9 صيمقلارز ارز لثم ىهو نطقامبدامك ناكها امناف طرا
 -وثددو

 خولات مارد مربعجلاو كارلا ثوكتدقوة بنك لكؤتارفَص و مو
 مما نمَقْلعلا ار الا نبا ةمرهن داو ْلَطلار مولا رعولأ لارا مرب تم وبنت

 تاكوهفدودااذاودرم وهف كرد اذاف كارما اس رايب نسل كعلم وس رى ل مخ صلال

 ثطقماهنا عي لل اهرَئ هدَمرملا تطقسوة فعلا تح . | ىلسلاةم وست دو 8 ا



 (منب) ١ ملا فرح « ءاءاالصق 007

 ١ ' لرب

 ولايات ةنملا له, أرك ذفةباهلا .(مالان) 6و برس

 عندي وتوم اوهفنولاام رانش انكسر نيالا انور لام ا

 ظ | قنربرنا رشا ولاول دقن مالاءامأون ولا اذمال_لا وةالسصلا هيلعو دمشانست ىلع سنوي

 | دحسأ متقو» ءاسهلا لا عطقف ةيمعتلا دارأ ىد وبيلا لعل ىاطخلا لاول اة :اريعةظفالال علو

 | ءاءلاىوا راف نشرات هوايعلن رو ىالدي ريعان انوتفا مالى مهورخ الا ىلع نيرا

 | لمتفأ لعبا قربنا لاف عضوم منتي دم © هيفيلعقبامبرقأ ذهل وءايلا
 ليفطلاق باكلاةضأ ؛ ]نم

 «©995ر

 مهكلا ليسقلا لئماركب م د بأ ردك اعطاك

 لاقثر وثني درجدرك دمعي بيذهلا

 امسي موأ تلكَ م زااوأ 3-0 ةّسيب عارجأب نع تئشاذا

 ادي واع اند مضي رلامع 5 ناتو ةمحان نمل 4

 | (مم) : ةريثكلا ةعاجلا مصيلاو ةعاجبىأادسعَتو سانلانماّمِمجَتيأ ًارواحتوأأةبمهنم

 تاو تس

 22 دشنأو ىرجسملان ءهاملاريثكم وجر يدع 09 ىشاودأام رالا

 531 مو ٍةريدَع ف عدافصلا لَم 3 اهراكو تدلل ماهراغصف

 | سنت تبر تاج عبرت رلا دما 4(مذب ! مسام (منخ)

 1 رعاشلا لاف ةقاطلاو وقل ماو

 7 . هرباغلاوأ هر يه امشيفأب 2 اهمال برأ

 | يتعمد ودلحرو ل هل ابنك أبو د ولون ناكل دلح وفا م وة لدسو

 ىربئبا لاق“ لجلال لاق اود قاسكلا لا 1 لا لاو سوك ارهنلاجو

 | نبل لقاعلاوهو مام صمْمداو لام لق كار لسجر ]5 نكيرلاذا ىممالا لات

 رعاشلا لاق و ا ا سل

 ا

 ا

 ا
 | ى

ْ 
 ا
 ا

 د و مو 3-5 < 5 ا هو 0
ْ 

 ظ ابتبلاعذلاة ذل ءارفلا لاو هس بقإالا بام اذاني ميل برتبللا

 | ْ رازملا لوقو ىربنبا لاق بضَعلا عضومريغ
 ماا



 عمال ألا ٠ ١ خلا فرع ١» ةرمملا لسن

 لذهلاريبكو لاك ا

 فضغتمع ًادروم لسا * ةديعم طارد كرس | ءاوعالإ

 ىرينبالاق ةيهدعن ةيمدرو نول دوام اهنك امأو تالا داوم نم مالكلا اهنا نعي |

 برشملانيراوساديزوبأدثنأو |
 فاطاهم هيلا ا مونألا ىرتسم « اهتمزأ قلم نموطكناغاك

 ضرالا هبسش فيطلب ئللْستس رح ضرأ ىلع َىأهناثددحلا فو |

 ريبكى أ تن فك :رنباناعو جلا لْمعبسأ نادين سساقلاثيدصحف و ةممابامسالمف

 5 درهما فيرتب ل مانوعز عراب اوعىلذهلا |

 فيصلا اوهشلا عم رلادخ + هنري ةاملاثدرودقاو

 اهتلاثىأاهبانذأب ََت نر با و اوعورسا ءاوعلَتعَتلا لعاهمفربا وصلاة دعمك ذكو لاك

 هيما َىَتلافَضَعَتْلاو ءاملا ىلا رولا تدواعدقةدمعمو ورمل

 آن مافتح نوكينأ نكمدقز و ءامنميعلاو الكت نوكينا اذه درهاظق مسأ مهل اق كلذ ىلعّلدي

 ملا آو كلذوءالا ظفلىلافيفذقلا عمناريصإلاعم نيالا نال لدهبفن دوكيالف 1

 ىلذهلا ب يؤذو: لاكن اّحّدلا

 اهباتتك اولد يلعت ان 3 تر م[الياهالج اذ ْ

 ةسيلقا نمر للا لماذ مَ .رلاعآو نّسداماما امشي ناسا موب هعجبو

 ةبلقنمه بقال اولاق ميما لاقي واولا نمل -رلا مى ربنا لاقل ّسعلا نماهيفامذُحأق

 ماوالاو لسعلا راني ل ثلا لعن رانهس رف ليمون ورع :وبألاه هوواولا نع

 لاق بيعشماو سنا |ضعب ىو بيعلاهَم . الاومدقت دقوناكدلا

 هناتدانبن نال عونا الا تب الهم

 ٠ ْ ءاراعأو وهامدن رتل لات لوس ءرأن اوه الف لق ح رهلا ا ونام“ .رلا بزاف ثيدحلا *

 9مم

 هللا لصين هموا الخبرتا ثيدحلا نمو امى ف ذ_وءايلا ف نذنوه ىثىأى أوهام ١

 ىفهلوقو نادمسهنم نطمااوم وجار ءالا نبا ن نعةضاضَعو صوتى اانيلعةسمآ كلذ قو

 هوى أ ىعيلوقتح ألوقي لجرلا لعفسهتالهيلا ريسشية عبرت لمفاماعطلبوهيلع ||

 دم

 مدقت خلا رساوعالا هلوق

 رسع ةدامؤ تبيلااذ_ه

 فراصو دوءوظ ضو
 هلوقوتاداو رهيفو ف غو

 هل_علمالكلا اذهنا ىنعي
 دعم ماناكملااذهنا



 (منأ) 200 مملافرح « ةزمهلالصف مف

 عدتفلاجرلا ل مْمبىأءاسنلةنتامُبَرَخلاَو كانريست ماةيداست أسعالوةينا هباوصىرب

 تاماذاةأرماتّمآواهمعأانأ أواه ةقضس يشن 1 واتم | ًادقو نسف حاوز الب ءاسنلا

 كلذ لبقو حروب تناكاذا تأ ذقوعأ 5 ةلومانلافيت وت ال تنناوأ أول قو ًااهحوزابنع

 ا ةيورلاف باب متروس حاو زلال ىئدو اهنء تاق حبوزاها ناكاذإ

 ا | ٌتاذاهجوزنمْشَمآ ةارلا نيس | ىو انهت »* نمد دال ريو ارئاقم *

 هه و

 أ اهحورسنخنب !نهث أن ا اقلط فدوبسمتمو اهاجوزالمعأ أتراضك ألاجتو ٍبصْنَم

 ْ نونالاو اهنياكلاطو اهءكتام مالسلا هيلع ىلءثيددسفو مما ! صلال بق
 هاك هع

 أ لاقي تيكسلانبا ةمالا نيب علاق نك اداه لوط ثردلا قو. ةممألا ةظفللا هه

 َ ناي نايا ل برود لا ع يعيو يدب قحهيشامو هن ًأرما تكل ى أ ماعومأ ؛ هلام

 ا ني يزعلا ليزتدتلا فو ى مع ىَميأأ ماو َنالا لانا معو ءاسنلا ىلا ناساف هنأ أرما نكسحآم

 | لوقور اوكا هريسسفت لبقوبتتلاورْكَل اوىنالاوركّذلا هيفلخد مكتممإللااوُمكأو

 رعاشلالوقكلذكو زيغألِبلءذهفابنهن وحال ومالا قط ىلا

 ْ تامواونم لمد هر ا انعأَت شعارها نع رك

 | ىكنألالسقو اهنءُو وسو تاك ةقلطماد 1 اركي قال اهلا الات و

 | لجل لاقي ىلارعالا نبا ا ارشلا عالاوتر للا هلا ثخالاولاسلن اوبال تانار هلا

 | هل نكستلاذا هع ل رلا ماو تدَتلاَو ركبأ امعالاوح ورا راو أذ رزتي /ىذلا
 8,6 س <

 1 نمدومَيناك ا سومملعهقلا لص ونلاناثيدخلا فو حوزاهلن كيملاذاةأر ١كلذكوةحوز

 | هنتأرمال جل درو حوزاهلن 01 تف بلانلاوا هز رعلالوطوهو ةمَلاو 5 الا

 ايل ةردوء» ى

 ٍْ م عجب از 1 11و الاو ةعالاو مونالا نبع وات ةنوَتوَ لجو ناني ن الجرو

 ْ ةغب ءانلالاه باقف تأ ًادارأ
 85 -857ومو دووم وه هل

 راذعالا ةنطن نيلعأ 4 هم ماين هواح امرت رهما

 و6 هع
 ١ هيعوفبللل شيلة جلول يناله تفند نيس نمادرب

 ٠ ل قندت-ثامروهثنأ او ثاك ١ ارك ذم ةبح لكل دهن ألاف شاملا بورش لج مهضع

 جالا لاو «: فْضعتمادروململلا * ىلذهلا لام نيدو نيه لاقيا؟أ
 0ظ05

 ه7 2 سض هعمدوم

 د تارك لان ابواب وولاة باولو ماش اور طلو

 مدته عونا وينج ب ...٠ جنب



 عمم (جأ) ملا فرح *« ةرمهلال صف

 دشنأو كلذك مولان ووك مولا كابا رعوأأ
 مادا ساو 1 معليا رنكتبأ رام

 ا هايل هوةم عويس د ظ

 0 عمد 2 هما 5 7 1

 رت توفير خ وشاف اور يني اد ْ
 تك [كبأو ٠

 ئأاع وأن الكلاهموألاقيىرهوللا س ًرلافراودءاوألاو هقلَحْد وحى ادهم هماودضتقم ْ

 رعاشلا لاق هقلَشٍمظعو هن |||

 ٍموُأَتىاعِبَر فاعلا ضور 3 هموأنابؤسلا رسم كركر

 نمانلار سبأ رجس ريعن مهل اوةىفلصالاو قاف كأر و وَ لغو رب نيالا |
 . 1ءوم

 ا
 نيذلاىكنآلا قل نامل قوي هوه ى ديد تلا نيسان ولو وُ ىامرك ب

 ىل يوت ناك اوسع ل جرد اولا نالاتيلقف أل صاوءاسلاولاجرلا نم ها حاولا ْ

 ا

 كالا را نوار تاكا الل َعااءاسفلا ا حقتي 1

 همك ؟ءهع م« 75 مو
 تطول يق جار ا تمادقو ماللا ىلا نيلاعضوم بولت |

 ناي وزتمالاثامزوامانأانكماذا ةأرملا تءاتوانامزلجرلا انواع أ اهمحيوتا تمت او تمان وانام |

 هم --

 مانع - تيامرهدلاد *# ىيأتأ ناو كت نا كتاف

 ىلا كش نيد نيو ْ

 5006 50 5 . د

 ميلماهغ اهنمؤأ سرعل ل ذم دسك ها لك

 و عقم همس و ١ < دمي
 مشو مسي تأ لاشإ 3-0 كأريغل سنت فوق توك رخالاقو ا ١

 الوقييرعلا نمل بد تغعتبوقعب لاو كرهوما لاغثل أررخا ميسنتو كنب م تي د

 نبا لاق كاذرغو انفاس ساق عذ وزنلا كرتدعيىدس عشب :ةبان لتي ىبصترتآلا لغير ْ

 (رمشععباربرعلاناسإ - 55 )

 امأو هلوقىلا عاب امأفهلوق

 اس دج ١
 معمم ها ررحو



 مدقتلا ىأن امن'اك وهلوق

 كانه عقووحزه ةدامف

 هحرشوت بلا فحزه طبض
 اهرسسكب اوصلاوىازلا في
 لزم مووم طيضاضيأعق ووو

 باوصلا او ةددل_كد واولا

 هل لوقو انها ةددشماوصق

 روك ذ موه ىناثلا تسلا
 هءصم ها هرظناف كانه

 م بمس

 نق 10 طا دل ضناطكل نحس القش للم ٠٠ 1 4 41 لا 11 نا 011 7 ل 1 2071037 د١

 ..ءلز ةنم للا كح لح نب ظ

 ٌُط نبط 2 اانا تار 0 لنا شارك 005 55
 و سو

 رباب لاق اشعل جضتنأو ُشّلطعلاَوَ-.ثلاقوءرسليقو شعل متضلابماوألا ..( أ(

 00 1 7 مكي / / : 7 ىسعْمملا دمى أل وقمدها

 0 5 ا امام سيلا بعد »* اهماهىوّرم أت ءاعدق

 1و ةمه

 ريغلِلَدَبلاهتيَمْثملأ ماعم اوناَسدلا مالا والف فرك ذنلو نيدهلا ف رامون 5

 اة اي دقو هلعف لال ةءابل ةءيقرد_ عسل هلالعدأ اهمكشلالا ولع
 ل كاع # ع

 ةيؤجنبةدعاسلاتَن داما
10 0 

 0 هسا هم

 او دواهج ىس لوتلا ىدأ .» نص ى تايلر رباخ

نمىهو ميما مهلوقةلالّبءاملا نم ىهو ةيئانوةبواو ةملكلا ذهو
 واول ديواولا 

 وة اوامر دوو وتركوا مان نرخ

 ا نقاوانه نات اوه ذل ملا ترة يق دادس بالا هردصموهل-ةفواولاوءاملا

1همؤياهما لاف نب ةسغل ةيدامنوكت دقات وه ىذلا مالا ءابلان القمل هغشوم
 ' 

 ١ انيقه ثا مك ردم هنالانج الأ هك نانا ماوألا انظف اكتر

 قلك اوسأ لا ميلغعلا مولا لثم م مو ووملاوءاسلا ىفمالار 1 فس وفيا بطال انلقاك "عريسا

 الاوت ب ىناروعل ف :ارعالانيادشنأو موو ولا نعابولقممأ را كرولا مأ اوك وعلا لمقو
 ه6 سو ب

 ؛ : ب زق نم ىشح ولا اهفدبت ام ىألإ امتكاكو

 اهون بكامل حلاو لام يوسي سعي ربنا لاخلا هوان, رست

 ره شلات وسم ن اهنا أب .هيدقتلاو فاثلاتيبلا لوأقديشانغاورك ذهل نار

 | ىرهزالارتفو ينحل جزع نموربد تو ضلي ز هلا ةق ايلا اتلءاتلاى اذ ىور نمو

7 - 

الاو راسن اَمْواضب'ماوألا ولاهم ئاد مىدملاركداعن هدارألاقف تلا اذه
 ا ةم

 دسعلاو بنعلا

 همت اقانمفنإ الخ عم نال تيا

 نمهسيف فلم لاقيو سن ينم طق_ساذا ولو ةرم ةريسب قاعياماضي هم .الاو
 جّرتاموةقؤن

 ناسح لاو هعم

 - 0 يو 00

 لس 0 هم هوس أهم ١ * رز زواعمةر و ارغب وول و

 مع و وس

351 



 هولاقام ىلع تأدا رأهناك كبروا 44 مهعبنَص 3 ذنهلاة كلوش |

 دن عشا تدرأن كلوديا لوقين ككاو اوريشلاو كيلا بحارمكلا ل -حرلاكوقول ||

 لسير لعدقلا لس ينلارسدقو تابوا ألسحوز هع هلوق مو ىرب نبا هلاك ع صام ْ

 م -

 مهتلالضمه هيعمل ء1كلذلاهامنا ود اًهسادلوذي] سدت راما قنة ىشر 3 0

 | ةددعْن مقلع لاو ورع كدنعُل مال وقتله ىلعمألخدتو لاق“

 0 31 امية محلا 1 * نبع ضدي بونك لفعأ 5

 وش وذل ثنلاق لهده عامل ذاقاهبلاوُسلا فئات ةعطتمانهمأى ربزبالاق |

 هلثمو ريبكل هعأ لاقف ماب لاوسلا فئاتساغ 5 موتكمتعدوتساامو تل ئامله .

 يتناك لوقا

 مالك نم ىنمال لهم لعل ىلع * قسم ينل له كلما. ا

 38 و رذلا منال ىلع مأُتاَحداغاو ماهغتسالا ىعماهنمّلطز له ىلع م 1 ةىمهنأالا لاك ١

 ىلع ال دنالو لال لت لوز هنأت ه ىلع ثلخ دبلن مالكا مالكنم ١

 فاالا امهدح أ ناف رح ماهختسالل عضواملصأ ؟نالورع دعم أدين زكددعأل اوقتالفنالا

 ىففتالا ماعم مقاامنا لهومالكلا ط_بوفالا عقال اوما ىناشثلاو مالكلا لأ ىفآلا عقتالو

 3 - نم ضرالا ىلعر هظام مأنألا 00 لضألا عقاوملكىف عمي [كلذاو طف ماهشتسالا

 حا مهمانأللا ضو ضرالاو ل--وزعهلوق نورمسغملا لاق :م:الارعشلا ف زو<ووأكلا

 هلآ ا ىأيقن ا, رلاو هلوقىلا مانالاد هر ذب قع لاق للاعت هللاثأ ًااولاك امىلعٌليادلاو لاك سنالاو ٍ
01 

 ل

 لص نمَّناسْنالا قل لاقفهدعبّناسملا رك ذاماكلذَّل مق ذنءلار و نانذكتإ َر

 ٌنَقلاةطاةخزاج ل بقونالمتلاامُهُّس مالا ناو راننمجرامز مناد انور

 ىدنعلا بعدما لاك ناكشا تم ارك دام مئالاعمامهرك ذلبق

 ىيليامميأيتادبرأ رآه امرأ تيان ىرذأاف

 ىد .ةديوش ىذلارمشلا مأ * هدأ 2 1 ؟ىذلاهأأ

 0 ميس ساما 0 ا

 لعافللا. .مكوأ :لانل مالا

 لسيف رك ةياسبنلا خسنىفو
 ل وعملا لفلان وءاملاب
 هعضتم أ



 (مما).... ميلا فرخ « ةزمهلالصف 222 م6

 ماسلا نمسباىأرقسما قءابصناوئاَن مس ث يدحلا ىو ماللاو فلال اىععن لا لهأ

 ْ ميضردب راذارهظال ابتكت لس ,فاأاهيففلالاوروضنمو لاق رفسسلا ف

 دسعول دشن واه 71 ذانمدقىبلا مأفاأ

 ' هَتلسماو ف يسم: فاروخرب 5 ىسناعي 04 يببلَخ لاذ

 ماها ةباكللا قسنالا ثيث ال ادجولار وصنموتأ لاق ليما وام هارتالا

 ممولة فل لأ همالك لو *1ق لا 0 ادع ) فيرعتلا اللا وفنالا لب تاعج

 فلآ عطشناك عطقنالو للزب تكلم دي ؟فلالا ولاقمم ثيدحادروأ ًاوماللاوفتلالا

 فردا مالو فلالإ لبث مسا ال باكل اىففلالا تيثتالنأ هسْبولا وقيم
 ا اهلا لعش لا ورئالم رغتلا مال ضوع ملا نأ مالكلا اذ_هنمرهاظلاو

 هلوقفماللا ا تاتا هدنشن ىلا تييلاغجلال 8 اللاوفاالا نماضوع ميما

 نزولا ف يملاءنايئالا ىلعردقاسلنيسلاديدشنالولو ل ماودإ اوقىفالو كلذ فروطتالةَلَسلاو

 الخلا رهظتنأحاتحا سا ولافي ذة اود اوقاف ئثاهتمروظيالفيرعتلاةل نال

 0 ميس الا فر اعل مودل

 دلي ست اوئرهوجلا تاون وفا الل ضو تاكو

 دير لوقت ى أى هع ماهغشسالا فال ةلداغم عشت ناامهذدحأ ناعض ذوماهل وماهفتسالا ىف
0 2 

 | لوقتاماهفتساو أ ناك اريحا هلبقاعةعطْنُمنوكتنأ ىلثلاو ايناس ملا درم لادا

 | ثلا قيس امتلقفألبا تونك طولا تا ذاشلذ وى ةاكاشعألب لاما هسا

 | نأالاهليقناك انعبارشإ نال ىنممءابث أ تلقف لوالا نع تفرصن ا“ اش هنا رطلا تكّرتأ
 همد ع

 | هاللي وبما مادا هلوقدنعىربنسالاق نودظم ماد _ةنام مد ليد تبأم

 | لامس ىتلا ماهفتسالا فلأب تي فءاش دأب نعم لوقب أها اوَص هلق ناك ابع

 ٠ ”مدفالبلا داوم نع ترشابا تاير ًايئاطنمديز ل هماهفتسالا فلوقتو

 , لطخالا شنخآلا دشن وبا راو ماهفتساو نطاهعممت رع نعهتلعجو

 الايَحِبابرلا نممالتلا َس 7" 0 طساوان 00
#2 

 هاما تولوغينأ وق سنلو اماهنتسا لص نكي ادهو ءارتذا نولوشب دم ىلابعت هلوقفلافو

 ا

 ا
 ا



 1 رتل لور عهلوق كلذ نم لبو أتلآلابالا نكي تدهس ممالك هل بق سبلامالك |

 ليلدهذهفماهفتشا هَاق نسلومأب تءاقنم ارق 'تولوقيم أ نيماعلا بر نم سيف بوَرال تاكل ١

 تةثناقمك اوسراول أن نودي رثمأ لوقامأ اولاك هقسدق مالك ىعادتسم ما هغتسااهنأ لع

 هةلعح تئدش ناو هلوق ونال نمو ىرالاءلوق ل عة ومزم تسيل انو الع هقنسدق د ثرمام ا عفتسا هتلعج

 ىرئالا:لامهلوق ىلءادود صم

 1 د قحاب كلل دنول اواقيقلإ "ٍ ةهج ىلع مأهف با وماهغتسا اهةساذا مب ,رعلا تاعجامبوو ا

 كلما :ًوراظلابفو رغم لحبر تن بنود فوم للا

 00 1 أوامأ * تاوَعَت دس ىرداامهتاوف

 ةفوطغمتناكاذام 0 ذموهوؤأب كلذ لثمنولعشيزو لا لكلب

 اذكم مأ ًازيخاذك أ ا ورع م أنسخ أذ زكلوقك اهننلاكشاالةفورغم ىهفماهغتسالا ظقل لع

 قست قععتذولا منافق ًادتبمرينوكتامنأالا ماهفتسسالا فلق ءامطع عقتالتناكاذاو

 أنوال رب عملا لاو كلوُسر راولأس 7 نانوذد رت أ كلاغت لنا لقركا ذم ماهفتسسالاتفلأ

 ءارتفا نولوقيمأنيلاسعلا برن مسيفَّبْيرال نكست هلوقثلذكو لاف مكلوسراولاَْت

 ل ريص ف ةروأ ىلع ماهغتسمالا ف توكلام نحف "نسم [ثيللا لاق هاتفا نولوشب ل ىنعملا لاك

 ماهغتنسالا فل قع نوكيو لب نعم أ نوكميولاقماهقتسسا دهن ماهقتسساةناكق مما |

 نرغلا تاغا ننطلق وتضاف ادع لدم اقب رسنا اورتضاح ادع دعمك لؤقك ظ

 م 0

ا اك ودخاوامهيفريسة او 20 أمانا مثىتدَق نمىركراجنآلا هذهورْضم نامل قل
 ءازشل

 عل فدية بالك عب امر كتي لل ماهل ةنوياتلل 0

 ئودو ربع وهو ماهلا برش ماعلا ْعطُنْمأ نائلارانخانحَرَت نك ماجه ةلؤق ]وع هب ةئاع

 دشن او لاك نولا لهأهغلدنا زنوكنمأديزوبأ لاقل اق تاغ نع | ظ
 رخل 0
 وروما 0 اَصقر قسم ناكام أن ان ٠

 دقم ءونلا ودبس فانأ اينو و 1 َى نقرا امدارأ هذي ازمأو مخ  رةءانهدادارأ 1

 والا 0 اقم شاولاو رات 6-0 ْ

- 

 ف 000 ر 0 ام هل اوقنأىلا هذ ةرغ ود 5 ْ

 ١ شعب غم يوكن هيا كاذكنك نا مالا تحس ”اكقعلا ' دع



 مدسة:تاذتبا لم هلوق

 تاذتبادنم ظلي عفن ةدامف

 ها هرطناف لاندهدسرشو
- 

 ىلع ةماما ىور نذهلوق

 لصالا ىفاذكهميشرتلا
 ىل_عفةمامأىور نفهلعلو
 ىلعفة مم أ ىور نمو لصالا
 ها ررحو خرتلا ريغصت

 ١ نعم

 امقزا 0 مسقع ء ةيملا لطف ا
 ْ نول رورة يدا فودألا مهب مر فب اوبال

 باد نتسو
 فلا قالو لوس نسأل تب ةوق نمو 4 يدعو ًاةزيز عم يف تناك هب ةياكتلا نال

 لات مالكلا ُنيلَقلا قاما

 املا هلا بَ درعلاو » اًديصلا و لكلا سرامأ « 0 ارك اهدةتدوعأالو

 ةقالوسردسمناند لبق 'وناسللا مع دو مالكلا وديا رام ىلع هنالك هللق
0000 

 | للا رااتروونكملارطالو تك نكت برهلا سان الكلاس ةيلعدتلا قص

 | مهيلعالت ١1 االول نكون دنع نانو باك مارشي الو نتكدال

 ببطن ناكوماقلأ لتي يُيرفميلع زا ىنلا متابع رشا دعب ةراناموظنم هللا باك

 ١ هلانأو 3 ةرثأا6هس ىلع لوزا هظفدخب ضقت واهيفدا ازاهداعأ مخ لجترا اذان رعلان

 (ٍ 1 ل لان ويلا ووو اسنم

 0 د هذهدكومنا اولانةآواورفك نيذلا نولطإملاَاَْالاَذ كنس هلال باك : نملك مون

 - ماو

 ْ؛ )000 هوو كَل ناهس وتكمصرصاقألا

 | اذا ك مام اولاكوهنوبسلاهراجَت رك ذناو ةسشنؤم امى اسكلا لاقز فاعلا لاق مرو

 | كاغالانبانعتنكة ثار سسبسبا ما ةهماهأيلا !لوق وعد را رادرذ تنك

 هم

 تب وذو لاق ةأضا مسا ةمامأو عمو

 19 هدم رو ةس5 و

 مب كلامل سو تأذن لم »ع اًمساش كما مةممأ تلاك

 نال كانك 9 و نام شالا ل ءاانأ ى ارك فال ةئامأ ئتحألا وزو

 م5-و ناموس مو 2ةةهم و 2ع

 دنهنممامأاما ديور نإ- هلأ 5 هدقرر كو ى ام هرب 1|

 | دلتا زسفا كك ديس اق لا سباك ويشير متت اأ

 منوم 76 5ع 98و

 دنع نمةمامأ مدير * هندبو ان لملاو دعو
 ا

 سكتت فامأو امون مةبك حاز ك1 قامل و رابخالااهانعموءادتبالا فورح نمامأو

 | و

 | بيدهتلا ليو فدوكتو ءاهذتمالاء انوفا مأهشفَخ نمولاق عضولا قوأ

 قزخالاو مام قرافُتن امه اروغا نيته نع ماهفتسالا ىلعادرنوكت قعملاق م أ < هلا

 امالك

 | تاَدعب المالكي دنا دنيز ع ىذلا اتوب سب فابلاو



 4 (ممأ) مملا فرح هه ةزمهلا لصف

 سل وس م 11

 مم اَر هلا نمىاشحو * ىوهلا هعدصت ارا َن مى ظ

 ا
 2“ ا بيزعا ص

 دسورو ب |[

 ريتا ىمارفوتحرأ #* َىَلْ لاذدنع ىالسالولف ا
 ا

 هل م

 اهيواّسَم لَ قرشا واوقك انفو سوفا او .امىلعةسا عجبا قفهرسفإ

 3 0 قيدالا لالي َفقعضَتلا 0 م ٠ امدارأهنأوه هوتداز ىدنعو ديس لاق ا
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 ني ”ىلعلاف لاق .ةم 0 20010 هيلا اذكولا
 4 درب هم ف ل وود رع 2 96 م

 دشنأو ةجوصتملا غامدلامأ سوما اودَحَتلا هم الاامناطلغأ|
 ةم دث هم 6 ووو م29 وس وقوم ع ه9 مودع

 ةعودجت هيذاو 35 هموم عسا رمل نعد : 1 '

 يى وهم َ ع

 ىفوسررلااهيْخَدْشُت يتازاغ ةتجسلرسأو نمىذميىذللمومامو لأ للا ظ ِ

 ىره :زالاد ثنو سا رايد رج ميمألا حالا | ِ

 هذ ص

 0 ا 5 متاهألا نءائيلجموبو

 فانيسا وقر اههنث بتاتا 5 امآلا اهاماه لَم 5 رخالا لوقالثمولاق |

 اذك لا راثلا ىهو هلوق ثيدحلا ىفوةطقاسىأ هيفا واه أرمي كلم عأ هلأ مىوورانلا ىهويواه

 ىوحيراذلا ىهيلءاو لصالاب د اللاب لعبع ىتلاثئايقلا م مارفش لاهو تنابقلا مهنا :ر كنا اوُقنا
 هبتكدروحو لا نفاييف
 ميم

 1 عنج ىلا أل بقاذاوٍضرالا هيو لرش لكم يضل التقاضي

 ندد تعرب , وبهذىذاا لبالا نم + موماملاو مضملاو عمن اوهئث : لكل مالا ليمث نبا هَح

 زجارلا لاقرب وأ برص
 « -ع و دس

 2 »* تاالوراومالو 3-0 بّصىذالو؛ 00
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 ىلعىذلا ىلا حاج ولالا العذال و م مومم مانسسلا لك اتلادم هابيل لاقي ف

 باكا نوال نوسمأ مهم زيزعلالب .زنلا قوهنآمج لوما هيلة ل

 بكيالهنأىف اووفبتكي هالي امانا سناك اسرلا دولا يالا نعم حم اوبأ لا فامأالإ

 تناكو يلع مسمأ هندآوم ىلع ىأ سلع دولا سن هناكفكتخم تالا نال أ ظ

 لهأ نعةريلسا لها هْذَحأوةرياسا لهأن مل جر نماهولعت فئاطلا لهأن منرفلاقباكلا ظ
 دةوس ري ع«مرزر "و <

 اوتيل مهما ةدالو لأ لعدمجنأدا ار ًأبسحتالو كنال سماه ماانإث !ثيدحلا ىفو د



 فاضتةرثك ءاشأم ال أوهلوق

 انرثعامت أ لعا ملااهلا
 ىقتاهمالا هذه نمهيلع

 ناكلا اذه نمرخ لع
 ةدغللا بتك نم هري-غوا

 الابنة لاموءاتطش
 هانيقباسوماقلا حرش ف

 لصال ا ىل_ثم هلاح ىلع
 هعع# هأ رش هطيضتلو

 مك مثلا "لش ماو هلوق

 ىقمدةنو امد لصالاب ؛

 ةرلهش.مانأ' لافت ةدام
 هت موارهلاوامثدلا ةمنك

 لاق ملا صسخمأو هلوق
 اهلبقسوماقلا حراش
 مااضيأ :هل_ذكلل لاقيو
 نكلا:هامرخآىلا صسسخ

 ماودي وسمأ سوماقلا ىف
 ةيمبطمأو رمدكلاب مزدع

 تسلا ميلا ٍبا,ىفةنيكسك

 دعمها ررجافلجلابو

 مما '  ملاقرخ م ةيمالف شم
 41 دول ان هاد

 لولا لاَطامو ىصاعلادينم »* هماهيقخرلا انبلسو رعاشلال وق

 ْ أل كسول لاا اهراس رووا نيس ا و

 لاقيو مالا عمت ىلا ملا غانم واتا ينور ىهسأرلا هكا 0

 || ىلا هل ةيقرلا ةدلحملاى ىه ديرد نبال اق عاملا سآزا ع و بارا مانا

 ا 0اس 0 1 تاكازتللا 0 هع
 ١

 8 29 سدو
 ا ع دب ما ملط ىنئاعرت مايقال ع را وسيد دل

 ه« د هد ودو
 ظ لشاب ارا ةيطعماو ها ارعجلاديسع 7 3 ا و 2 را و 0

 | ايدام : ةوشنلا لو رثقاي برايم و ٌةهادلا فلا ماو نيفلا

 ا لا راجأو ةربتلا اعمر ةدارملا حان سم فلا هسبجرماو لئلا هن 3

 أ ةعمس ماو هريلا: راو ةرذاو 3 هابل باسم او ءارهت لل ذكو ُباَقعل ةبْلطماو

 ظ لا نذر مأولا 4 0 / اي أ ةقععاو تاغعأ ارذقلل) ايو را

 | ةضبطماوأ قاقع أو زيمأو 1 سوا هفرصت 0 ناذ زسمايالجرتيعساذاو

 | مآوىرهوحلا 0 ماعم خب ضلال اقيو نانآلا نك سلحمأو نيعسستمأ ىهو

 هلوق ةوجو ةماعلا داودى ًارعش ف ضدلا

 «س) مدن ءودم َ 5
 0 سرفت عسانا: أ و

 ةماتلاوأر“ هلا ياني رتل عمنيشلابثر ركةياوصو لا ةّقيير فص ىربنبا لاق

 ْ كلذ ماما هكاكلذ ١ رمان! طرااسملا م «لكذ أ لءاوٍبيذهتلا ةدعابا

 ا ى وهم

 ا ميمو مودأمو ةفامأهسمويهمأو عامذلا ىلعمسجييتلاةسم الاٌةصشلاو عاملاوهو سأرلامأ
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 ا نيران قيءىح غامذلا ماغاتلا ىهودملا4 ماةصتئأ ها ىرهوملا هسأر ما باصأ

 و ا اثيدحفوةيدلا كَم الا حاصلا ثيدح فو قرد غامدلا

 | هو ا ١و

 1 الا لو ئانز ما ةصنو كسلا خامملا عدم ىنلاةدلهلا ىهونسأرلا م تغلب َنلاةحّتلا

 لاس أ رلاربغف كل ذر اعتسيدقو نسأرلا



 علل (مأ) ميل افرح « ةزمهلا لصف

 مل لو إس لوي نممهتدو لا :ردكلاعاسشإل ب ومال اوريسكو لامعتسسالا ةرثكلةزمهلا ||

 ريغالأ انمخيت فقص 595 هالة يرسل وراصفمأد ةزمبهو ليو مالت فذ

 لمقو , ماكل فردا 2 تن أبرم وحلا كل ماال ل راه هنا سايعنباثيٍديس فو

 د هو «وع

 م قاما توما او قطانلانإ علان دوك مالاو د عن هيف ولاق هنمبتتلا ىعمادمعقيدق ْ

 ا
 توا الصاا ىتاةنولاك انا يفسالا نأ لزقمنسو تا: شابت او ملا | ْ

 ا

 موسيئرموقلا ماواسملماوهفءايش هيلا تع ئث لكدير دبا لاق جول ئنلكمأواهتأ |

 ووو قمم وسو

 نع عسب ادام هانم 5 موقت تذَسدقلامعمأو * ىرتشلا لاق ا

 ىرفنشلاد كن أوم هماوه مسد مَْلا ماعط ل لجرلل لوةتبرعلا لاه تف ( اغلا |

1 
 ع هد ةع هدا عو ع

 ثتدهشدق لامع مأوهلوق تا أمهنرتأ اذا #2 موقت تدبشدقلابعأو

 ةدامىف تسلا اذ_همدقت ١ 7 3 ا ا
 هحولا اذ_هريغ لعرتح لبق و ناكل لص ب أ ْم حام 3 ٌلكحاماَدني الضان بخلاأو| اوأ ظ

 ها هز طناف كانه رشو هو ضئارقا وماكان تنك بلي باتل م بيل انوذحلاحوللا |

 6 ا تاواصلا عج ىفةروس لك مامأ ةمّدملا ىعابنال باكا ةحتافى هباكلام ماَنآثيدحلاف |
2 5 - 

 لالا ىف ضاس انه ؟ واول زم قا لوزاءأو يزعل ناوشلا 1 ىهوت مثقف فشلا ىفايْئُباو |

 ىناعم عمجتهلضرسملا لعأو ماسابعنبا نعوباكلال شال مأةداف لاف و ظوفحلا حلاوه لاما .دكباكيلاا
 هحيصمهنتك ها هريغوأ

 ١ : 3 ىلع التاهل قيووباكيلمأن شاعت ةوقد كرهومل هرخآىلا هلوأ ن مثار ةلاباكلا

 انلهعلا وىلاعت هلوق 5 لالذكو هيك كدب عم نخل اتق نيعمىفسدل لج رلاد !وقا ةياكسملا

 قد ندا نار تاكا موو عت امنالت ام ولام وامام نيس

 ُ رطلا مو كرد وألا قد رطل أ .أمظحألافراغ-ص قرط هلو وابهظعا ب رطكاكأ ٌكااَهِمِطْْفُم ْ

 ةرعرشك ل وقف همظعم |||
 ومدي “و

 اهلامعوب وطلاء[ 5 ما و يل اولا ب ل ةنرداغي ْ

 ديري اهءامسقيرطلاّلايعو ,ناسرف مصانو ”قلاولاو لسفلاءامبسلاو عُمَسلا ملاشو لاق |

 27 ا
 لاق هزلي , ىذا عساس اسلجرلا ولما أوٍبعتل ادَب_ثنمواقيغلن هّدالو يقلي نأ ظ

 ا
 سيصل 0

 تدير اوم ىهلرلااهيلا ىو لاةةرملل لاقي ىرهزالا 5 قرن قاوثمماو ها

 لجرلا ةرمامألا ارب ا ءاسنلا ٠ نم هنأ نموهن أ سها ىأ همم ةما

 نا

 هنموتكرت نمهيلع ٌتأاموءاوللا حلم و ةيارلا بولا مأوناوبحلا نمةدلاولا ألو لاسم | |

 0 ل 0



 ا دق مال مهلوقناءالعلا ضعنم 00 ا ودهريغ 00

 8 وم-هاومك اذهىنعماعا وددمعول اهلا بها ١اماذ_هّنيأ اوتيبلا اذهىف مثهلاو لاق

 ا | ل سارسلا بنا لاب رماذه فل جرلا سيلواهل ل لاو هلو وو

 ظ برعاا دع ءامالا بنا كلذو حب رضا بسلا اذهو رح ما كلس دل بهذمىفكلءال لوقال

 (مآ) ملا فرح * 'ةزمهلال دف 5

 / ا ال1 الور نط( امانمرغوز بوردة ماكل عقلا مالىرخألا ماو للا نبع

 5 : ظ كالءااليرعلا تلاهاذا ثدللا هعضوم درت ةوعوؤلم اهلا نيَعلا ٌبحاصلعجو عضوم

 ىثعويقدس <

 بْوَبني-ليللا ىَدوِباذامو 353 0

 )ده

 ا

| 
]| 

 دود وهو ه هم
+ ْ 
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 ا

 أ | هبارصةممبلع بسط والكل مال بحاصا ل جرلا لوقيالورأ ١ ارك ا يني نوقحليالنومومُدم

 تنأالوقيكلمأالءهلوق ىنعم ل قو أم امش ة وش لا نم هل 0 هلال ذأ هلاقاش

 ١ ”مهرم لي ه هم

 00 |سرتت تانيا و اخو قى ربسبال اق 0 كلف رعتال يق

 أاهعضوموبكتتلا 0 ل ا ا

 | هعوجر بسلا لابقإن أدير يعج ر بوو املا نيف لماعلاو لالا ىلع بوصنمايدامنو

 | هتان وم_هلوقو ىرهوجلا ]تل قاس ار دوف ةريصتل بيسرامملا لايق نا اكهّسس ىلا

 ا مود

 ْ هدي رام لف ففرصت خص طلاهطق اذا ىأل>رلا اذ هند ها ولا ا نا ع

 ا

 ا

 ا

. 
 هى هد

 ِْ | لضتملال اوقمدهاثماللاةر وسكمهل وىرب نبا لاق مالكلا ىف ركل فدخل هاللي ونودير

 0-5 ولنا هدلو كر ىلذهلا

 اذا هامثنمد درتي اسنالاّن اهل ضأو ملازما نه درعا عمو ىأرلا فةعيدنانَعلا

 الشيف ىألاهمفلجر مهلوقن هلكشلاو لايتخلالا لاح لْذجالو اال ءاوقو ارم ألواح

 | هعيس]امتا هنعلو» هرءشأاهلاءازخ تولوا ملا ظذابحرخ حذو هاه وهلوقامأ و ريكو

 100 3 0 9 ا 9 ٍ 5 أ 3

 ا | داغر ااض رعاضت أله و لاق ةيدالا 5 نمه.لعافوخ هّمدىلاهجدم 5 نءلدعيفنيعلا

 ظ ا ريمان ترثكم لدصافلان البس وءذينمت-فل [دضع ولسضَقلا هبا 8 ,دلقحودمملا

 1 4 9و و - 2-0 م هم

 1 : ليالو لاخالدّرع اذا # اعدت أد الجره“ و
1 َ 

١ 
 ا 5

| 
| 
 ا

 مو

 | هببصأا ىشَحم بلع قاف نانالاءاراذا ءيذلاناكلذو اًماّضَرْعكلَدباود_تقمم ا لاه

 2و (

 سو 78 7

 ْ | تفدخ متهما لي وهاب . ولصأو هناجاهمو هس نع مهسفت :ًانو فري لب بسيالو مديال صقان !او

 ةزمهلا



 ه7 ةه-و »د وهو 2همد

 عابرلا تاما تيس ناو 5 0 ادّقل

 نواععل_هفاديأ او ىلعفت بلاني تاممأ عمي اكمل لسا ىرهوجب ا لاق 9 2-ٍ - 0 و خت

 4 ادق و ءاهلاناهب اعف :دوةفاضالا ءانن نماضوع ثدنأتلا ةمالع
 ومد

 مايدور كم »* تكا تحال * دام

 هد ورلد هاهي دك د
 هموما مود تمأو نب رح ل القلاف هن اكفني ل دا لا هديسْ الاف

 اهساتو مالك اهانوكت ى | 0 اين اه وذ دو هاما ف ىنا ارعالا نا لاق امأ تراص 2

 م ١ لاق امااهذدشا اه ..ماتواهداتساو
 .-89)خث تس ع

 انيماتَنادرغوكنَدَع 5 ارمعل لم 2 بع نمو

 يا علا مكمان ع ء,كسؤانت بع مودربد قت فوذ- ماد ترك وتل أ

 لكفُمألاب#فت واما «سفنلاهداذامانالةّمت لا ثيللا لات اهبغَمأ مكذانقاو
 ذاءاهلا كلت تفّدح برعلا نكلو ةلصأ اهيفءاهااو نيك نيف هر متا اللا

 لاف نم هواهسسأت لص ىلاد هددسرم ذل ما ةهماماريغص فم مضعلو# ودنو سأل ودمأ

 شنو اما نلوش نيذلا مهواهظنفل ىلع اهرعم سوما

 اك 0 3 * ةوجولا نصف تاهمالاذا
 دشنأو ا نم م مومو نم نمو لصالا ىهومأ لاقي تاس نالاقو

 اهراجخاهنعقاوسألابعز 0 5 الاطكلةمأن عاتب

 ”ىَمقلاعزو ثدناتلاءاهاهةلس اف كلمن عدبرب
3 

 ىنأ سانلاو ف دْمخ هما * ىلا ميم ميدانتدنع
0 

 ةدانزلا فورح نمءاهلاودّردملا لاو تامل وقد نم ,-موتاهملا ىلع برملاوك انها

 ءاهلان" البا اوصااوهاد هو روض: و لاق علا اوهو ملا ل_مالاو تاهمألا ىف 3ةدد له ىو

 ديزن ةىدعلوقك خا فلأ اآفدخي نمبر انستا الا ,فةدد له

4 

 بيعل ةلارأن مى دقت تنأ »* دادس بتاع اهنا
 ا -

 د نا ا قتلاقمي 1 ردصب ىدْئعءاَْقبلافلالا فد ًلفديز مأىدنءدارأا فاو

 مالك ةهمالا هدم نب الاق ةمومأت ادقاوامأ تنك امو ريزماىدنعلاف هن هر "كف كالذل »ايلا
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 ىلوالا مملاو لعفلاع نديخةزمسملانان مب مومألا نيم مدلوقومألا ى-هجدنالةدئازاهلا



 لس الاضاس انه ©
 فاؤملا ةطسن نملوقاملا
 باكو رطس ف_صلردفق

 4 دعم

 مملافرح » ةرههاال دف 10

 رمهز لافتا الط ت-[ظ لاقي واعأ الا تا سام لاةيريستلا ىلا مهآلاو ةيزاقملا نموهوديعملاو
 4 9و 5ع 0 عا
 مم اول عامتيسحو 5 مهبلي سلالاسدقو مَن

 تلاوخأو + باتسشدأم )0 00 ةريجا الوش

 يا ما كج د

 رمستم ريغ هنأ م للاب تدب تا 1 ”ركيثابحت طا ر همدو

 قرب دا اولا مالا مألاو لص ثلا ماورمأالو

 اه راج هتمقاوسألا عز نر 5 امام ماهم

 5 لياهكمانقاسلا ب رضا ٠ اضيألاق وكمال م هب ومسلافو
 درو

 و

 وا غاممضعباهلعجو ردخمو كولا دس كات .ه مضاء اعبج اوه نك ةلاق

 ار لاا لس اهوامل ردزتاتاو

 نوكتنا تاهمألا فلصالا ىربنبالاقءاهلا فرح ف تاهالارك د نسو مال امألاو سانلل
 ست دس

 | ىو ديلا حان لا لاقأك كلذ سكعنءاجاع رولاق ن0 الاريغل وكت نا تاماوني.هد. الل

 نييمد الاريغلت اهمالا ىف

 عا رلاثاهمأ نيام د هاو فورت

 ةمرلاوذلاقو لاق

 ل زاوآباتاهمأن توا م ةييتوملم الا ناصاامو 7

 ناد درقلاتاهمألا فرن رخ [!لاقوق وللا و ريل اهلمعتسا اواطّقلل تاهمإلا لمعتساف

 0 رضاها ابرق ةنمدصحأو .ه امد نم عدد دل اهم

 لبالا فص رخال افو

 مع ىناثما ف لأ ربالص * هَ اهمأن عسا ٌلزيماهو

 اضيألبالا ف نامه لاقو
 ةورو ”سو< 9 ءوم

 اهباهمأنباسيعا عمدقت »+ اهتالق نم مسد: ثءاج
50 

 نيرمد اللتامألا فرب رجلاقو

 اًراعتامألا نم:دلعم »* وسما لطي ودقا

 لاقوتامأ اهلا نم وتاهمأت امد الا نممالا عمبب ذهتلا



 ا (مأ) ميلا فرح « ةزمهلالصف
 «#نث - 0 500م 5 ىماه # 7 و

 ةماناك ميشا رباناىلاعت هل اوك نيدبدّرفمملا لج راما يتعين ||

 م 5 ّداولجوزعهلوقىفءا غلا ةمالاو هن عمال لج رلاةمالا لدقو هتلاّمئاقأ|

 عاطقلا نا لاق و ردودهم ةمأ ىلا باذسعلا مونعأن رخأ نلو ىلاعت اق ورهَدلاَن منيح دا لاق أا

 رمل لح رئاذمألا و أل ةمالا ورا ماشا لج رلاةمالا وءاسنالا عاش 000

 ىنعالاامسيواوماقلاةمالاوشح هيت

 مالالاو طبهوجوا ضن حسم ول , واعمّناو

 * 0-0-2 أوط * ىو رملا كب هر ني لد لا لوقدلثمو تاماقلاٌلاوطىأ

 ىهو هت هجولاةمأو طاط لا ىاَةمألا نت لسا لاقي رك لحالات يملا ىوريولاق

 5783 >ٍ »و 3-

 ه>ولا ادوات ول سا يستستا زو هنم نسا

 لاق ةعابجلاهّمألاو هموق ل  برلاةماورلاعلا ةّمال اودع اطلةمالوهماعو وعول ذل

 هما بس )5-85

 نينمؤملا نم نوع دو ما ثيددلا وقوع عملا فودسحاو ظفللا فوه شةخالا

5" 

 عشا مار ةدحاوم يدر وت مونمقعامكبنينمؤملا نيو موني عقونلا للا منأدي

 و مود

 طسولا وها همنا ألو همظعمهمأوقيرطلاةسأو هنمّنحأمللاةمأن د « اراملاسقي

 ريسسلامآلاو 3: اسمى أوراد ىراد دو ب رق نماكأمأن مكلدتذ_-خلاق.ب ل ملا و

 35 زواج يع ا ا اوعبجلا وا الا كلذكو ندم و م ما مكرادباقي

 راض ل ثم ماومرحأ اذ لاقي برقا وهوا نمذخأ براق لا ديدن

 ماماماوم سان يمل اربالسابعنباثيدح فو ماؤوموهايراةمناكسساذانئ ثلللاةو

 نموا براق اوةماعةسالاودّدَقلا ىلعارراحلا ريال ى أ ناذأول اوردقلا ىف اورطسس

 اما ٌومةنسغلا لا يالي عك ث د دحهنمو مغدافمما ا را ملا نموأ ًدصَقلا اوهورألا

 ةيدتللءابيلا اجرا اعمال لوعشل ىلع ابل امام هماشلان ماد.:لاماهب

 3 ا يراسل مادتها

 اه 2 مم

 نوكتام نس ح ارصنو لاه بلعت لاك اهصتىأاهصن هلوقو ماًوملاةفءاملا نذل ةيفاقلل

 ع يي © ع١ 5 - هبت -_9 ل 0 ا

 بيرقلانيبممآلاو لاهرعستلا براقملا هنالما وملاك كاذإوريست عو رنماهقنعتدماذا ةمْلا
 5 ه4 6 3 2 6



 ةماقل اةمالا عمو هلوق

 هررحو لصالا ىفادكهلا

 هيبعم هأ

 نع ا ع ف ل

 (مأ) ملا فرح * ةرَدهْلا لصف 64 ع

 [ةمالان نافل اقبأءلاحلاوةمامالا قمل ةمالاروصنسوأ ١لاق ةامالاىأ الو
- 

 دشن ف رعضتلاة ها ركلدسلا ىلعدي ب 86 وئلاب 60000 0 0

 ه 5 !»-

 ىّماي نحل اّدلا لعفبأمأو * قييقملالاامأ[ رشا رو بوقعد

 ْ اال ربما سرنا ماو ورق كأ 2 ا

 | عسا وو مال قومتم ملم لااو ضافي ينوب ىةلكشبلا
- 

 ناويملا نم سنج لكوربغلاتو ةدح ىلعشمأم م سانلا نم ليج لكولار كو أهيم ن.مديلا

 ا ىفدبادنماموزيزعلا لب زئجلا ىو حلك نمسا ول - لا ةمالاوتن لعام 5
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 قحتنود عمو وكل ذأ مالا هلوق تريكلاسمأ مالا هنح ان ريطي رت اطالو ضرالا
0 

 8 م

 ا

 ا َ انهت )000 دع عسا الم طك, ريقخمشادامباقاردبر

 ظ و

 ا بالكلاب ونبات رم جلال اورفدروو ميجبدوسأ لك يا اق

 ا 2

 ا ضرقتوه ليقو مهل تدشرواو درر وركب نعيامهواطأ ا تبدحا فر ةمالكمألاو

 همم

مدما بالكل نالوا ثيدك ا ىفو هدا ناومحلا م سنح لكو كلذ
 اهلقِبَت صحا ممألاَن 

 هدم هي

 هذحوةماوهتنانذآلار' الاهلاكّقَللا نيد ىلع ناك نم لكومملءءاعُدلا فم توه مهاوف

 ا : 1000 52700 00
 هلريظنال ىدلا لجرلا ةمالاو هما مالا هءلعوانيبن ىلع هحرلا ليلخ مها ربا تاكو

 1 0 هم 234 م” ه1 او مو

 | اما ادرمولا امامإ ىذدما ناك ةدسعوب أل افو هانا ناك يهرب لو

 ا مظعأن مت ”وف“ اقتل ةم_عنلاو ريحا ىلا عج ج ارءانعمتءايتالفو ةلافاءناك 0

 ْ أزل أل يمن هتذتقاذاءيلا تا ؛لاقيدسقلا نمدلك باملا اذهل ص ًاوةمسعتلا

 | ىنعموهنويلطي وقنا هد سقت ىذلائنا اوهامغا ةمغتلا ىفةمالا ىنعمو دحإ 0

 ةغبانلا لاق سانلارئاسدصق ن.درففنم هدصةن ا هلرطتال ىذلا درا لحرلا ىفةّمألا

 ساق لاق نمو نيدوذءانعف م اوذلاهنكةساوذ ىو ربو * عئاطوهوةسأوذن "اللهو *

 ْ اذهنمائوثح رخي سد لود سلا دصةمرب "اسةماقلا ة مالا ىنعم :ولاق هما دسأ مدن وذ ءانعف

 ريل لاك هما ناك مب هارنانا ل وزع هلوققءارفاالاقو تَدَصَق تمم أىنعمن ءبايلا

 آل ف ىنانعفو ربو ماسالا اورنمللا م ءهلأس فهللا دمع ىلا ل >رءاحو
00 

 ناين مريت ناكها كلذوةدح ىلع ورع ندي زةمامقلا مول ثعبي لطفل مسوهءلع

 ١ و

 ةدع انور نحر ور راو هلم | ىلصهتلالوسرد#تان كيسا عم لمق هللا نم هاو ناكر مسملا

 )أ هنا



 ظ

 241 (مما) ع رح * ةزمهلال صف

 ماما لاي ايم 1 هن .أوأ ا

 ءانملا ىلع دسم ىذلالمسكمامالا وهيلءلثتمااملاثملا ماماو مول «لك يامال الغلا مما و

 و

 لاق كلذ نموهوءانبلا فاسهملعىوسي وهيلع ىدمق

 ماما نيكو ًقاستمكا »* ىوتساو اذا ىسهتقلخو

 لم سرس

 وقل ىلعلدبام فص اوتسالاو سالمالا انا لعدد طنا اذهكىأ
 2 مم د

 م © توم ذومرص

 من م #2 0 ا

 ٠
7 

 قدر رطبا ايوا مجاو ل وزع اوفو ل راها نالت روذاك ذو

 هس موك

 لافو ضرالاو قب ٍرطلا نم دما مامالاو“: 59 :اباصصأو طوأم وق يزد

 هنالاماما قيرطا| لع مهراف أ قاهيلع نور مقار ىف لوقي نيم اماما مهناوءاو نأ

 9597 ةدع رو

 اذا عفرلا,كمامأ قريع لاش د ومعمل مول و رنالفو ماد هلا ىنععمامآل او عسب ومو

 ا 0 ةفصهنال يمال ءكمامأ | لوح 0

 داع“ اهلا هنأ بست اهيامأو اهنا .وظو اهنحر الو تدلل ااه 0 .وةرشب كفر

 ماما نمذخأ مهمتي ىأ مولا موي مولوق نسعمركبو أ لافو هفاَعْوىأ هناكَ

 نوكي ونيإ ل ماماكلوقك اسيئرمامالا نوكيو مهل متت اوهءانعم مولا مامن القلاب

 8 9ةدءوس

 لا مضاوي َ رطل مامالا نوكي وم هماماب سانا لو عدن موي ىلاعت هللا لاق باكا

 « ماماىلعتا.اد او « ةغبانلاتدشنأو ٌلاشملامامألا نوكيب ونييمماماسلامهماو

 را نكد م 5 هاوي و ا ديلا لات لقال

 ةكعجلا ىلع ديد ا و وهةدسعو أ لاق اماما نقدم

 تيجاصك مآ ا 17 و تانج ف نيقنملاّناو 5 انيصُتد قمع مفلس *

 0 عج وهامعا ونامام اولاد قم ال ا دول دعت ىلع 7 ا عجم وقل بيبا

 سامقلا اذهب 00 ىبراشلا ىلع فأن ءءالملاو كاذب دامن دس

 نمدوهمملا اذيعتما حا نولي لاش :مامالابمامتالاٌةمالا ثيللا مامالاةمألاو لاقت ار ارشلا

2 

 نيحرفلا الك تدعف هلوق

 ”هلءهملا نيعلاءلصالا قوه

 ةريغصانمع ام عضو و

 نيغلا.ىفلوةدامىفحاصعلا ىفو
 ”للمكتلاىف هلثمو ةمهعملا

 مدسق:ىدلاو حب رفةدامف

 فاقلاتدعقحرفةدامىف
 ًأطخ وهو نناع اهد_ءبد

 هسدعم نأ انغام فاوسلاو



 كرف د دي و يديم ل ا ل ا

 (مأ) ميلا فرح « ةزمهلالصذ 20 4

 || | ةنزاهاتاف راكم اهات يزل ينسخ علوا فو سيئر ميتا

 1 ةدداوةزمهبر ثكلا عار 3 ءارشلارثك اىرهزالا مهل عب مهؤافةضنيذلا م ةايرتكلا|

 | ةليا رهام يولاعت هلوةكلذكو هدد نب الاف زب احكالذ لكولاق نيئزم مبهم موضع أرق دو

 0 ا 0 011
 لق_-فرحامنالاهاّملءانةزمهلاتيلقةماسقلا موبراذلا فوهفم هع مى ًارانلا ىلا نوعدي

 و ا 0179 5, 20 000 1 8 - 222

 ةد_اولا ةزمهلا تهرك اذافاسأكتب قطا ناكنفاهَرط له فورا نع ديو قاكلا ىف

 3 | امالواديعوأ نبع" افْنمَتقَر ةمري_غنيت,ةطصملاةاك اذا يسال اممضفرو نينا 0 1

 مهل اوقنمديزوب ا هاكحامامأف هم حملا الص نان“ :رهاهفْتلاَودظفل ءالكلا فتأرلاذهلفىَر أ

 011 و م 5ع

 1 ام-منمىلوالا لب نيلصأ ناز رههلا تسدلو هملع ساق ال ذا ف ْىِ ةاطَحوةئرطخوْى اردو ةثي رد

 || هيىدتيىذلا مامالاىره وحلا هناعساقب ءالذاش نيتزم سمسم أ ةفوكلا له ؟ةءارق لذكر ةدئاز از

 دار 0 ةهل ةوهلاوةبن 0 هام ىلع ماا دلدأ 00
 م 4 9 2

 مو نمولافنيتزههااعاقجالاو 2 لفحوتةماهلبقامو ردك عضوم ىف

 1 0 0 ل ل
 موةعا ىنزاملالاهواواوا ملف ةحفلاةر ههلا تكتمل ةسع 0 هولا

 00001 ةسرد ةنيسر نيبال نأ ا : لكمامإو ب

 نسح أ ىأ اذه ع نواه م ًاذهو مهدئ دنا ماءاوةمعرلاماماةيلخلاو ةم1ام

 - ديري

1 
 2 : )00019 ظونزمهلا فتلة ا وفرج ال كاجيلكدشا

 ةمأةع أ قلصالاو لاك ادد 0 < ًااذهلوةيمهضغبو اذ- هَ ا اذهانلقةمامالا ىفالّحر

 0 ١> ناد وألا تهدأ ةعقج اكلنا ”كلاو الن و لانملثمواما 1 عجب هنال

 اذهنم اذ هلاقن 0 ةرمهل ا ن ماير هلا تادأف نأ لفل ىلع

 ملذمأًا هل امد _:ءناك 0 1ن الفلا ىذلاوءانابنملدب تكرمت الك ةزمهل ١ هذه لءح

 لاق مداوأ مد عج لاف مةح و:ةماواواهلعق نيتك اسلا عامتجالا هلأ مملد نادنك“
9 0 5 22-1 

 بهذ ماذ_هو امزالأل دبة ىفءاسلا تراصد_ةلاقءا!ا لع ىذلاو لاه سامقااوهاذهو 2-01

 امان نيتزمولا عامقج اع أامأف نيمهذملا س دق اهنظ او لاق ىنزاملا يهذملوالاو شةخالا
 سدو

 1 يهديانديىذلا اولاه دز اح +ريغاملالوقأالولاق امهئاق جازي ناكهناف قاف أن ءىع

 فم موقلا تدع اوان ىلصاذا«ةمامانءامقلا نسخ ى مالا نع انه مان لاس وراس الا

 مس

 ةالصلا

00 



 هدد هم

 ىعمفمهضعنلاق وقد.-اوبأ لاق دحاو نيد لعاواكى أن نرد رذدموني رمشم نيستا هللا ثعبف

 نور وةنملا عاطأن منو رت ندسالا دفا تلات فو مدا نس[ سائلا داك ١ الا

 ل نعدعي نماوقرفتْماسْوم نمسا اىفحو تنسوا ورخ[لافورام 1 17

 وأ لاك ه.لعل نمو ميعارباهللاثعيفاراشك فاكس انلانورخآ لاو نيسنلا هللا ثعبف

 ىأهمأالنالف لاقي يدلاوةقير لالا نينو لورا ىلع عقب اورست ذا هفروصنم

 لود

 ةمارخ مدكىاعت هلوقو 3 روشكو ةماوذ ىو لهو » رعاشلا لاق لهل تالوهلنيدال

 و

 ةغبانالدشن دك اختنا رنا

 2 ل

 ؛رطلا ا 3 ىنعالا لامة منال واو

 اهَازأمما لو رع باَضَأَو د فنار كلو

 شرا ةراضَعممالا فار ءالا نبا لاقتو ناشلاوُلاخسااشي أدمالاو ىتايعلل ا نعةئْيهلاٌةمالاو

 هنعدتلا ىشرر»ب رانبهاذف وقرا علا

 و ةم ور ه

 لسمك و طومن ال 0 03 ماب اكمل لوف

 فيفذهب ةماورعث لاف بضخ ف ىاةمآو شعلان ما فوهلاقي لا شيعلارمس 0
 و

 2ع

 عنو

 هر دوب م اودو #ه-

 ةماتلقامفنا ا 2ال 0

 5 مث ”ءامو ناوى املاتد و

 رعاشلا

 لوقه- دهو نضرفي موسشلا اوى أامىأ | هلك

 ثدشَلا َيِبافْذِفَعرََت 3 اشو !مإو قا

 مهضعبءاورو ىرب نبا لاك تيبلافوشحم' الارك ذو نك اهدعب سول كون ملاقب

 0 أولآ أاماولات حزين لاو دقلام ا نبض ماوت امو

 ل اعمل بشي ىذلا لا الاوفر ءٌتاذئتم

 هع 45 ء
 اودمهإ

 هل ع يراسل ناار الا رم

 مقسما طارصلا قعاواكموق هينا نم م لكمامالا وةمامالا |[

 مهباكب ةفئاظتلاف مهمامايسانأ الكوع ديمون ل--وزع هلوقىفىلارعالا نبا نيلاضاوناكوأ

 جلا زوصنم وبألاق هلوق

 لاق هلعاو لصالا فاذكم
 اورسفامفةم الاروصنموأ

 1 ها ملا

 هلعدللا ىلههتئالوسرات دي هو لَع هيف ىصحأ ىذلاهباكَب ليقو مهعرسو مب ثو وخسكلاقو

 و ع و

 مامالاوهدمسنبا مهمأ موقلا سئرواملع ضم لاهتمام اعيجبمهلعو هنأ مالو

 ص ا



 اذ_كعجللاءل_صأىلا هلوق

 محسن ضعبو ىل_صالا ىف
 وهامىلا اهضعيفوةيابغلا
 هلأ ظفل طاقشاب هانع#
 0 0 يريم ها

 تل

 ِْ ثيدحلا «تمومانهجوهامول مأرلا عجرمهنافةزمهلا مضي ةباورلا تناكن أو كاصهن د نأ كش

 ان ص عسي اذ

 ْ هانعجوهو نوم ىوريو نود صقو نودم هني ىأ ةقد- لا قمهرامترارشن وكاني اوناك

 | كلامي بعك ثيدح فو مسو هيلعهللا ىلصهقنا ل وسر ممم !تقلطْا او كلام نب سعكث د د>هنمو

 الفراسلا لأ لعب انباء مسوي مكامن بعك ثيدحفو تدّصقى رولا يتمستت

 ٠ ىجتولاودمعَتلا لم ًاوتالصادبعصلا تمم و موعد سيلا دياب قمع رع

 نيطيسملا هلاليه اومن اوت تبكس لاننا لاق كل ودم "مهلوكن م
. "6 

 ع 52 + لع

 هديسنا باردو لت راص نمله هلامعتسارك ع

 7 همس.

 تيكسلان با ياما مالرألاب دلتا دبل لع باكا (ؤشونلا متلو

 مل ص ةوهدع هدد ع«. شع 75ه ع

 | لاقي و لاه د يدش لهم أ ىعمصالا فرءيالو لاق ةماعهنمهوامعت هتمهتوامأهث. ؟الاق

 < 2-8 يهمس ”وةده روه-ي * هه رههعا هدو

 ْ نمذوُحأ م ديعصاانمَهن اولاقهت دصقو هت.توى ًادحاو ىععهتمهنو هتممانوهتدعأو هسسعأ

 ىشعالا لاق ىتوتا اودصَتل اهيفّلصالاو باتل مسمَتلا نمانل اًماوعدتعم_ تل اراصوازه

 0 ى. مه هون هقدر

 نرش ىد همهم نم ضر ا للا اماما

 |اليتاسل#

 / 1 الصلابي تاغ اسرك ذمدسخاو ىنععاو-َ واومأ لاقي فاعلا لاقو

 - 28 0000 عم هم وث 288

 أ .نمن وهن دصقو هنو ىأأممست ى 38 0 ع عوءايلانم_عةج رتفكلذرزاكأ اىره دولار دك دو

 ةنسآلا بءالم كلام نب سعاعلاق ها هاوس

 2 5و موك

 قيلاسرلا بْملالثءورا ىذه » هلد اقمتاردص خرلا هنمع

 ار لالا دصقلا ةماعلاو معةجسرتف ىربن با لاقو

 مورتدادعلا أممي * تيما نأ فام حا

 ءءء 1-7

 ةلاحلاٌةمالاودصاعىداهلا يلدا نالدُصَقلان هاهو ثلذكُهّمكسةقانوداه سلمي

 ىورر قابس لاما ا ىلا ازيزعلا ليزغتلا ف ونيدلاو ةعرمشلا ةسمألاو مالا و

 يال دهسا ىلءانذآ اندجوأنا رق"ار ةلالاق ما لعزيز علا دب عنبر عز دهاجمنع

 دشنأو كويتية مالاو لافدهما نسحأاملاقي تاه[ نمتقيرالا ى هوما ىلءئرقو

 3 ديزْنت ”ىدعل

 ا - 2 . 3 : ظ ٌروبقلا كانه م اوةالاوكاملاوحاللاَديع 5 9 1
 ٠ 1

 ٌةدح اوم سانا| ناك ىلاعت هلوقىفؤصمساول لاه نيدلاٌةمألاو هععتو كلما ةماما دار أ لاق



 ك؟211/ (مأ) ميلاف ع« مهلا

 ِ 2 5-2 و ل 0 90 0 0

 عاملا 1 0 ١ م 00 »* احن يتكرم تي كورولا

 6 ولا و اوما يلالاو سنك آو ملاتوامال 41 مم وأو هذاك أيل رلا أدقومالآ |

 ميلآلا باَدعلاو #2 يقوم 0 ةمرلا ىذل ىرب باد شنو عملا نعم عملا ظ

 برضو عبو لجبال نمو لاف مم نعج و وفم باذسع تلقلذاو عوار نعال اكل ظ

 أو عاجصالامالي الاو عجوتلا لأن لاود_:معجولو ىتناذا الفن منالذإ الو عجوم ىأ عبو ظ

 'لرم أ ثرو كانطتل أىأ ل رمأ تدشرو كانط تنال لاقي قاسكلا هيارده سباب نمهتط |

 نر اوقك تاركن ا ةفرعموهوري ست اىلع اسكل ىف نتبلوق باصتلاو

 : مول املا 0 1 ئيال >اوزةوغش ضررا ذمكاذواعرد ب تْفضو ذيع |

 3 ءالاوكدطِي تملأ هلوقىفا اوس رخو نطما ١ بحاصولا خو مناوهرأتأ اي

 لاقو انيمى أد تعمسان فار ءالا نبا لاق وعحولاو هامل الو اوهطادخ اهلا دو ,الا

 ني كرة اءًالاورعوب لاهو اعجو ىأأملأ الو هلأ أتدجوامهنعرمش

 مع

 لأ كانه هنمالواهنم 3 همانلا كلتدعب تعم اق

 ند الواو مو َنءدالو ل ًءيل تاوامأ ب علا لوةترعش لاو ىرهزالا لاق

 قاصد لاك عضومةمولأ و ةددلاو هيلع ةقشلا لاا فمك لردصَنادألو تكرم

 دعا“ اكداو نعي نم * قادمون م لكنا دئاعلا

 المل

 دصلااهناكق :-عنامانم 0 وادمولا نمل اوءلكو بينما فو

« 
 و5 هع ةرع و 25 .2< 5 5و مم

 هوس :ودهءعوهمماتو ه-عاو فات سكاذاام همز ادق جتفلامألا (عأ (ُ

 لاق لدا ىلعنانإ رجالا

 ورعب رضصابأ| بتم 5 نكلونح ألو لكن ألف
 4 06ج 206

 ةيورلاف هندصقدنم-عو

 د هم مو 3 ا

 خللا رك تلامهم « جننلا متي داو لرهرأ
 هدول هاهم

 ْخ رميت

 ميق لا قب راع دسك اوفا جزا سراج هبا سرع هدا
9 

 م« مص 7-5 2

 قد ام ىلعوه ىأ مومأّلا ماتم مي أمال نوكينأ لقحيو لاك هس

 توقأنةرادع اح ىنبهوق
 نأرك دنادعبة ىف

 | ىهاحو عضاومةّدعا سهاح
 دعس د لامر فدا واضدأ

 رادىف عضومإضد أ سهاحو
 دارأامهأىردأ الو ناغطغ
 هلوقب سلا سها

 هضيموٌبرأاربىرتراحأ

 لاك” يح فنيل ع
 03 صاح ندب صحو هلت دعق

 لمأتمامدعب ماك ]نب و

 ماك !ىلءماكتلادنعلاكو
 ماشلابعضومةزمهل ارمسكي
 ها ىناثلاتدبلاد_كثنأو

 هيو عع م

 هدشنأ ىئئلارضدلاك هلوق
 !اذكهن دوقاف

 وأ ةمولأ نمل مخ اويل مه
 دصعلا اهناك قع نطن نم

 ططخم ءاسكودو داح عجب
 ةدامففاؤملل مدقتو ها

 ظافلالا هذ_هريسغد_ع

 ها ةباورلار رحو هرظناف
 وعم

 ةدامفمدقتملا رهزأ هلوق
 هح ولااذ_ه :ريغ ىلع خس

 موعد ها هرظذاف



 1 الا عل ا ا ا . ديا حج 00 5. لا ل97 ده ب, لن * نا تل و لا ثلا
 د تالا ا ماد 0 27 كبار

 (مكألا__جلانل م مالم
 ماركا (عهباوتنورستكلا 0 وو # هما داوف نااذا *

 قمع لسمك 71 الا عحبو بدك باك لثمك أراك 3 الاعجو

0 1 1 3 4 

 بشخوة 01 ع رة طوارتكا ألا لاف .ةعجيمّدقت اق انعأو

7 

 ىلإ م ا 7

 0 و كه 6

 وهنا ولا اوهلدقولابحلانودوه لئقوةدحاوةراجتن ل الاهدمسنا دحاو

 ماك ا 1 امم أعمللاو | ارح نوكين أغلب يل ةيضرع_ وسامر

 لاش هو مع وءامسلا ىف لوم أكمل نرخ كحال ل- للراتب نمتربسللا "1 .
 ٍ اهرواءامبرفدحاوناكمفةراخلان حل .وكلاو لاك ضرالا ىف كارم وسلا

 5 وريد دو سو

 نعى اهْنباىوروةرابجلا رثكءامسلا دعصم مدمفقلا 0 ك الالات و اظلخي م

 ا هس اهءاروامةك الاءاروو فومسح م -هلاثم نم لاق هنأ ةودك ندير

 | للقر ةابسندا اهلهأ تمم ىضاَنسْقانَ رى رح اذا ةك الاءار وهيئات اهلا
51 

 ىوقسح تاهو هراهظادب رتالتناك ىذلا اهنمجي رن ترصَسو ثمل اهيلعلاطو اهدعوم

 هراهظادي ريالاماطقاسه سفن ن عربسخأْن م لكبءزهلا دنع كلذ لاش اهءاروامت كًالاءاروو

 ثيدحففو * مكس ابدا الاول نب 5 ل وبل افك ًاراصعضوملا م١ كي
 سل لو دعا او

 يقلك اناوذيإ ءارلاى هوك عجب ماكالا رشا تنانمو بارطلاو ماك الا ىلعءاةسنتسمالا

 بيدّتلا فتركخو هلوق
 يعم هأ تءكدو

 مود 0

 ىلع اف رشم نات صح امف لق :وناكر رولا س 71 ةرىلعنانلا ناتمللا نامك املاوناكاملاو
 ةرعوي همدمموم

 نسل زدكلا نيباماكسر نات امهليقو لامشو ني نعتبر رولا ىلاعأ سؤرامهو يسمي

 لاق الا عسجلاو

 حضن جبر رلافّلراواهك" ام « تقرأ طم ف خب رلااهئبرَضاذا

 لاق كامو املا يفور دقو

 هدوم تاس 89

 كامو رصخ ني ىريصقلا ىف 5 ولا ىف هتءاضأ اسرق هب تغرأ

69 - 

 / لماذا ةربره ىأ ثد د ىفو 1 ًاماهنمعزرحم لك اولعج ممم“ اك رك الا ميظعل هنا ىنابعلا ىحو

 زل نيبلبقو نكرولا لأى نانمجامهربثالا با لاق هلك ام لعمدي لعص الفك دحأ

 ممعوم -وع

 كلذةرجسدربل رش الا ننالاق هك مارح أةعشملا ثد دددهنمو رسكشو هذاك خفتو لاق نسما



 «16ب  ممطأ) >> ملافر « ةزمهلالدن
 1 ١

 و هد

 انوطاقلوبروسسل تيكر ىاةللاتإإلا و معسل جئابابا نوسالاك ةعفترملا | عيشي

 ت0

 5 أو ِ ولاحول لست * دشن أواوطأَتهممط ألاقي بايثب رست أ حدوهلا

 كادعت قلم ىلع لح دات وكس اماَنلاورعونأ 5 * كساذااًوطأ ت تءطأو |هيلعضعاذاَعطأو هدس

 اذاامّطاتن ال مٌطاثوبضغامطأمطأو هتدلات لل مطبَو اهافتقسَضاَمطأرك#لاتْمَظأو

 لُجرلاوريعبلارمضح ماطالاوماطألاو منا مط أمطأو محمي لم نالف ىلع مماتي نالفو بضغ |
 هيلع / ءرسَعاذالجرلا لاقي وهيل ع مطأ اوال ارامل الادب وعاد نيرا ولولا ظ

0 

 راش د وهن سدت ا اذا ماطا وماطا هباصأ لاقي رامات و اًمطأمطادق طاغي و

 ه:هلوقت لولا ساشا مضل, ماظألا ى ردوا هينوكت* ءادنمليولاذامطأدقو موطأم ْ

 دحاولادمعلاقولاك مولا ىشسليفتلا نسى « ىربنبادشناو لجرلا ينعم |

 ةردنب ضم ءادشنأو بارتلاب رسكم ا ص وم ورعو أل افو لاق ولا عانتما ملا |

 مو دوق تف نماعوب تكي * اللا نسأل تاوضأث همتاذا
 دلما لات ئاطأ اهعجيورانلا قوموا |

 ىلا ومئاطألا ىلعْلاجر 2 نانا اكفابشلا برد نطومف

 ردلا ىف ةكمنم وطالاوثر روت اذلا ةمطالا ونو بالا ل مهم نبا ةمس .راغلابماسجلا قو ةوطآلار عش

 قدا ةظيلغأير ذا لسمكم ها ىفو 3 م 0افطملا كلا وةلنازلا وصامل اهل لاقي

 خامل الاك لاغتلاا لست و نيلاملا فاشل |هنمْذت دو سامألا ريعبلا لج ميسي ركلا

 لور همءادسملاة .حاضيولط 5 هسيويامءوطأن ءاهداحو

 اهدلجا ااغا ةكمسلاهيبّشتلا ىلع كاذب تيةساغا لبق ةرقملا» ءولمألاو دق عوطآلا لسقو

 ىسراغل ادشنأ و

 ممم لللسال-_

 هذ مة“ او عموهولإ ون سبعا ١8

 اكتب غلا |مقعأ 5-3 55 »عرب تدّقف موطاك

 تيد ووه» < 5<ع * لس

 أمدو مالظعي ص اذاف د“ هملطت تن م تافع

 ها يوال ولأ نماعنأجو »مو يلعدقل لصدور بسحش ردهزس بعك د يصقىفو

 متمطألاو هيفرتؤويالهسإ 38 ةسالم او ةوقلاباهدلب فية فار لا موطآلاريثالا نبا لق
 55 ه9 هس

 اذا“ لايق توبز صو ىلا توصل مذ ومأ .رومسلا»ارغلا اهنقدسر دق طم لو
6 

: 
 ةيورلاق نطيل عاوشمب ربك حاولا طه وف تيتا ظ

 ا ا ا شق و وول ون ل اج داتا
 ا 225- 1 7 0 توها

 هلوقىلا ةطالارعش هلوق
 بذهتلا قيلتمروتسادلا
 طوقنم ماجلا قو ظفلناالا
 قو اذكهسذس#لا ىف

 هلوقو ايفر نماسمإلا

 لصالا فوهنروتنساذلا
 بيذهلاىفو اذكح»
 هعضت ههار سو نز وشادلا



 نأ نار ثدي د_حىفو هلوق

 ىفو ةانهنلا ةرابع لا

 مضأو نا ارش دؤو ثي دح

 ررحو للا هوخأ نم اهيلع

 يوعم هأ ةياورلا

 || هجولااذ_هىوقي لاق ةأرملا هبت ممن مسا عجب اهلعجع و ةدئازاعطقا متزمهل عج نم مهنمو
 : 9 3 2 ا 2 يو

 د اودشملا مدل (مضأ) فدت ملالص ا اهيفةزمهلا تناكولو ة.عءاهريغدت ىف مهلوق

 رعاشلالوقءدهاشى :ربنبا لاقت اسس ىلع عمي ويضل
 مم وم 3 ع

 مدباًديصابضوأاعجرينا 5 متاوزوتبهلاب رك

 علما

 ىربئادشنأو ب ْضْغامَصُأ أمخانريسكلابهيلعم ذأو
 هير ال

 اوهمش دواشساماذاو * مهاج نايك حرف رف

 نب درك هوخأ هسيلعمضأو نار ثيدجىفو 95 هيَ اديدشءادعأسأرو #3 حالا لاق

 0 نواب رص اذامتأم 21 اجار رلا ميألاض يأ سبام

 هيو لولب لسفلامشأ و هبَّولعمش ًاووفامتأ هيذ ًاوهسيلعاومد 0
95- 

 ةغاذلا لاف ترام داو كلذكهل*أب لجرلا م مشأوا فيو اهدر طد

 1 تر ا ا كيصو»و -
 سو

 اراثفصي حا رلا لاك ليج مسا ةز ههلارمسكي م مدا 85 اهدانمعا رخالاف عرش تا وتساب
 وذو

 مندا نمنيدناع ىلع أب تش 03 مرلاهدوثورانانسملا 37 مهلا ةنيبمنيعلاوتر 1

 رمسكيو هو مضار | يلوتخالا تيددلاو فورصم رغءاج دقو ىرب نبا لاق

 2 0 ا

 تيب لكوه ىلبقوةراجحب بمن صح ملمألا (مكأ) عضوم ل ,قولبج مءاداضلا فو ةزمهلا

 2 ه2 . 54 1 هس «سو

 ىدعألا لات اجو ماطآليلا باور ةنيو فضول لئم ملا لاقو لع عارم

 اكيئانفياهلْحر علا ةكنأ »* هلأ وو ماطاتن ”اما

 كيران ارُكمنبسو م هم : مل لهل هوم ا ًارثكلاو

 انارتع ماطاىلاىرصبنبام « مهُلسقَي ضرالا مهلوس اتي
 7 همم 1 م50 اه ل تا ا

 1 فوعنب عب رق طيضالاوهو طيضالامطانفرسعي نصح نءلابوةك !لثمةمطأةد-اولاو

 لاقوامطا اهبىب وعاعتص له ل ءراغنأناكةانمديز نيدعس نا
 م 42 2
.© 

 نرضلاو تالا فن عطا 31 نمي ىوَذْن مستو

 .ءعري # ه5 < ا نذُ ةهماو هم 5 هم

 ترس الرسسكاو و ممل داب تمأو مسّملتق

 8 2 9 و 00

 تلا ِسُمَتلا تن ا 5 مهيالب واماكن

 مم .

 دادي دج فودوشأا للا كر ءالانبا ينال قرصا

., 

 0 أ
"© 



 هى 98 ص 53 س و

 اتكرسة رس لاننا من ودي مزاملا نيب تنك اذارعنباثدد_>فو ةفرع رو عب

 ىحلابجلاف قيل مزال اهيسرأمنيب اناكازس هل. دما ثم مام دخلا ىو اًسنثوعش

 ةدغا 0 او ةدْسلا ولا رالا نمهن اكو وةدئاز ميملاو ةءاروام عن 5و ضع اهل 5

 ىلا يؤجنبا
 شحال 3 هدد موفي * مزاميو 8 ثنحا ذا يما هو

2 

 مزن ذب لادن مسقأ لل مسقلالعرمففلب نما هداشنابا اوصقك ربسالاق
2 

 د ع

 ضرالا مز اموانوا سف ىداولاٌّقس ضم مزالاولبجّيشْحآلا اوفدلمفلأ وقيضتعىا

 لاتقلا مز را مزاناهدحا دقيت 5010 واعءاروأم عسب 3 قئاهقياَم

 مرو باملا ٌقالغإ مالو منام قيضمّلكو ىنايعللا ن ءهذه شيعلامزأمكلذكو قاضاذاهعْضَوم

 "ارت مزآلاو تمصلا مالا وهيشف مَضىذلام الاديز وأ كاسمالا مراهم امْزَْأَباَبلا

 لاقتف بطلا م برعلا ببطن اكو ةدْنكن بث رعلا اقر معنا ثددخا فو كلذ نمدلص أو لكالا
 راثكتسالا .رع لاسمالاوةجلاهنأ ساننلاهريسقو ماعط ىلعاماعطل _دتالن وهو مرالاوه
 ةمح ولك مولا قتلا ولا هلك الاد .رالا درس اا كاسمإةباهتلا فو

 نعبئاصلا كسا مالكلا نءاوكسمأ ىأموقلامَراَمكشملام ؟' لا هنأةال_صلاثيدح فو

 1 0 وا رابوشلا نال ةياورلاو لاك مز يملا تيعستمويا ماعلا

 ندا (مسأ) ةيدابلالبجمب زأو مزألا نم مة دنع تس لاوسلاثيدح

 وئام تلمع اًةماسأو فرص ءالدمالاةامنأ

 حادرتسلا ةماسألا ٍباَقْنف : ريجناةَمْدظ ف ىفاكو

 هلوقامأو *« روان عبو 5 هلوقكماللا داز هنا
 م تعز عءع

 ةقالعلاةماسقاسبٌتَقلَع * ى دون يةماَسل كنيع

 لا ىبنيع هلوقامأو هلوق

 ةدسصقنم تملا اذه

 اهلوةماسأ اهب رتةسارعال
 قوفةدامفتركذ ةءاكح

 هحصم ها اهرظناف

 وهودسالاوهوةماسأ اذ هلاققيت د كلا نيالا زمسولا فذ ة ماسلا ةوقبدارأ ف

 8 هر حا .عرهز لاق ف هق رخل

 رعذلا فيو لاَرنثيعد »* ذإةماسأ ن نم ع مم أ ّتنالو

 اهينفاتدقتأ ا مس |ءامسأامأ اوى ربنبا لاك ةدئازفلالا نال ٌلتعملا درك د-ئفمسالاامأو
 ل 5ع «#س 5 - ا مو - 1

 ءامسو مهد فعاهاصأ و واو نمال دباهلعجح نم مهنمو لص ااهيفةزمهلاو *العف اهلعجع نم مسن



2 

 (مذأ) ظ ملاف ع ه ةمهلا لصف 44 2 "١

 4 ا يلا لاك قرش ةمزأىَدَنسا ثددخلاىفو اًضيأَدمَز رولا ىعف ضعاذا مّ اًردضمنوكدقو

 | نادهاجمثيدح فو تلو تاو اذاوتجر ذلاتعباتتاذا دبش لا نالا 7 فاننا

 66 هما يب و,
 | مراو مزاوبلكدئادشلا نون سلام ءانوألاو لابعاد وأكد مباسأ بر

 | همر 1ر عوزاوهمراهنسو يك رقودتشا لو هلق تنامي رهدلاو ماعلا مهلع و 0 ع ع 8-1 ع. ومع م8- رو ويد
 2 هو < ع

 لاق مارت مرد ةلاقيو 5 مزاذنس و مبْسرأاذا 5 رهزلاق

 مانت ندا وراادادغ .ه هضم ماعطلا اهل ناهأ

1 

 ا
 ْ كف 9

 ا
 ا
 تبرلااذه ىلعوأدشنأوىربنبالاق |

 و 66 ع.

 مقرا لا 003 1 اوما

 بطاقناٌدرف هب اهبلا بط لجر ف ىىهدالا
 هسا )ذم م 8 -< م ومد راس

 رفااةوالسحر نعى #23 اسهكئان تسفر ء«تاولاف

 مث 6

 رَفلا بئاني سوُملل حر #23 اذاَنِمْراُماَ هامل

 ةسمزأل لاَ مزاعم ودوكيلامدل ذا سروال و سارا وها هانا

 بعمل ةيدجل اةنسلابح رشي بسنلا قيعذلا نا ىأأ 0 .سنقىدلا نلف هندشونامّرلا

 انئارمشلاو وم ماض تس طا :ناعتسلا وعم ءرأَو هلامىلا مجاخ مهما ن فارس ا كني امؤعبل

بوقعب نعش ىأةمز آوةمز 2 انت اصأ لاش ومشي هلاوبأ لاق كلذ كو لاق ارلاب ممر أوه
 م و

 ىلعة_ظفاحلاموزالا دب زونأ ظفاحا,ميلعو هتعضا مزأو همزإو هملع ب ظاوامو ز أ مراي ئشلا ىلع ْ 5 كد 0 نهم مل 2 هس ا مث وين وود
 ع حل ع2 نمو 7 هديعا 4 7 2 سنس سوا م

 مراح اعلا ىفو قرم زأب حاضت مزاومهاردبة-ماقالااولاطأ اذا موقت مْزأَيو عملا

 - م42 د 8 2 + 8 ع ا 2 1
 ,زامن تاكل ايمرار هنعنل ما ئثلان 5 ءمز اودضعى ااضد !همزاوهمزلاداهيحاصنلجرلا

 ءارلاواعمجتىازلاوءارلابر 1111 ا م مز أمن .اهريسغو اطيل اوَنانعلاو للا ترو

 مزأملاو ض.ة:امهالك 1 امر وأو للاوهورَُلا نمره فرعا

 ىلا ا ه©

 ةبدهماخأ نعىمدالادشنأو لزاما لثمويلا

 امزاهللا زا وصعو 9 امر انا ايفر طازه

 3 ذومو ني-طمجنب ق قيضود رطل ب درت :واصع عج ىه رتاوضعو رو

02 
. 

 ْ قيضمدنسف ما مسالا نيمزأمةفرا :رعور عشملا نيب ىذلا عم ضوملا ىهمهنمو مز ماضإأ أبرحلا

 يب

. 1 

 ب ريعج * تملا .
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: 
 مورا بسس ىذلكل كو 35 قص مورا نحال 2 ١

0 

1 

 ع (مزأ) ممملا فرح ةزدهلا لصف

 ريهز لاف مورا عمبباو لصالاةيمةرخالا ٌةمورالاوةمورألاو /

 --ت

 وو هد

 2 ررادابامو لعلوم اعلا محض مدؤم صارو سأرلا لئابَقممارَلاو

 ريهز لاق د 5 0 0 ًادسع 0 0 وكر ' دا داو

١ 

 ْ || رش " الالوقةلثمو
 و و هدوم د

 اع لاح 5 10 رالاان 2 ضم و ور اكلت

 هل

 5 ورذح نزرو ىلع ماب 0 ادنعر و اولاك تيس اهبامىأ ا درا

 ىئاضيأ مرا باملاقيولات مرام وغوزاز رذلا كح اضيأ هنا ىلعو لاه مهلوق ةعصبد مشي هريغوريشز ْ

 ئنثلا مرأواديد_ثأل فكها ذ ام هفركل دكا تمر هلام همرأبل جلا مرو لعاهبأم

 5 ا 0 0 هما ©#- وع هم 3 وع # يع

 ماراوم> 0 35 ةفرابو 0 5 01 علا هدشامر اهمزأت

: - 12-0 2 

 ةعيبرنبلاعج ىنب ملسوهءلعهقتا ىف صهنئا لوس 10 «رابد نم مو هوثو

 0 أوه لمقو مزاولا ىهباسالاو بالا ل .ةوهلكم ملا ضدلا شمل (منأ)
 خمس دو مو 2 7

 9 زاوهفاموزاوامزأ مزأي هب هيلع متارابز ا شب«. ف شخ ناوخلا لو هلسيريالو هيلعر زكي

0 

 00 00 سلا لآل ياو ا

 هَء كده ءر- - د ه2 |

 هللا ارش دا للا ترو .ةهلا :دحهتمو صدق :

 اع لا اقرا هشنلبا ينافةدسعولأ ع مفافاهعزتال تيكا فر سوديلع 8

 وود

 منالاواهضمىأ ديو ,اءذخأ | نفعل عامشاوكل ثيدح نوهكراهكسسأو أ ْ

 هلل هيمهر :امازوألا ةدحاوف بالا مرالاومزالاوم انهألاواهرغونيك لوبان يشل

 تت 2 1

 اهعج وطحَقلاو ةدشلاةمْرألا هديسرا لاو يذلا مآل مك نا مرألا# ةدحاوو 3 نمذالا |

١ 
١ 

 ا
 ا

 ا
١ 
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 سشارخوبأل ارجو ةرَعك م نر وردي م منا[
 أ نمو ار نم لاح لكى لع * ئيناكمنما دايخ هقلاك ص |

 (ريشع عبار برعلاناسل - 23 )

 ىف اذكه اسءل ىنك هلوق
 سوماقلاحرشو لدصالا

 ىيوعم هأ ررحو



 تس 507 7 30 ها 3 7 000 اع 0000 ورش ين اند نوف 301

 (نتاز. ٠ تاقرع م ةرييلا للف ١
 اطنا لامتو مرالا ننس لل ل .قهنمو لك كلا مرألا نهَّتمراوهاسغا ليقو ايشتنالةمرأ

 رالاو مر فمرك ذ دم-سولت ”اونبركب نم سان ةغل ىعومملاديد_ثنبةظذللا هذه ىو رتاماريثكو

 .ىلل

 ْ ريثال نيالا ت انف تلت مولوقكن وما ىدحا فذ امرت رصو تيلي أ تاز دصأ

9 

 عر

 لدح ورام ثيدحلا فو ولو عال طاأومضو ثمدرو مانا عمارة فام بسن راج

 ا

 امبىدتي .ةزافلا ف بنتو عمت راج هو مالعألام ارآلا سيلا هيفا هيرو ةلهاجلا مارك

 هياصختشما م مكعالو مهقب هرطفأيشا اود-و اذا. مهنا الا ميما عراغبجاو

| 

ْ 

 ا
 ١
 ا
 ا

 ا
 ا
 أ
|| 
 ا

ْ 
 ا

 ا
 أ

 | ايشنوحرطبالعوك الا نبةلسثيدح فو هود ا اوداعاذا قتحاهب نوفرعيةراجهيلعا 7

 داعمالعأ بمهضعب صخيو مالْألام ار لاو ةراخغامرالاومرإلا دس انمار هيلع تلعجالا

 7-5 سهع ا عاكس

 ا روب وه ومالا األ راو كريو را فاعلا لاقو رب /أومرأو مرااهد_>او

 | ةمرلا ىذلوقريسة:قدسع وا ع : وداع
 ا - 0

 7 اليه م . راهم 20

 ظ : مومالا اهرشاون فص رش ع ىناوُلا نمنويعلا: رحاسو

 اهتهسأ ىف ىعيلاق 0 اهمار اق ىلاَقاََت 03 باعث هدكنأهلوقو مالعألا ىف هلاقذ

 مالعألا ىهىنلا مار '”الاءاهبشو أ ةهسآلا لالا ىفمار 0 0 راف يسال هاعءم

 داعمرا ل قو للبقالا ل_هجوراف رض تنمو كوألاداعّلاو 14 هاي اهلوطواهمآنعا

 مارأاضب اهيل #.قو دامعلاتاذم ماداعنلا زنتلا فو اهفا اوناك تلا مهبل مر را ليقوةريخالا

 لمجال فرش طومما مرا لعجب فضيل نم لافدامعلا تاور لجوزعهلوق فاكر هوذ!لاك

 مدار ك ةثيدحطلاىفو ةدلبمع اوأمهمأ مساوإ-ءجفف ةرممد لو ةفاضالاهأرق نمو مهيب أع ةاكاع

 نةلاوةرصشلا لمد ةزمهلا خم موُوألاواهريغل قو ثمل قفاهيف فاتخ ا دقودامعلا تاذ

 الحروح 6«: ”ئلاردد لاق
 2و 0 موس 2و هود

 دقت سمور أبرق 5مم 95 اهمطان اذا سويت سد

 ىتشبىأ انيموتشب ارهظ عمت -مهأوق اهم فورحا ذه ىلءءاجدقو نر ا ارق لانهلوق

بد. دج ىأ الىربنبادشن وذا ىلع سب سنو هّنبع
 ىلذهلا 

 وعلو

 مرأى ذبس دل وذلا عبو #2 كور مشو ىرصانكئلوأ

 #2 | ةوس

 ليج مسا مداوؤاكلا داود تناك اذا رألاةن_حةمورأمةبراج مهاوقو
 ربك الا شق سهلا

 0 بصالا ف ضاس اذه

 مراوةبدشال ؟ ٠ احنالكع ناكل ىدِنب عدا ها ررحوتببلا ماستر ظناو تنال 1| 8 ١

 ةمورالاو هه



 ع” 2 3 1 هه هس8

 . وحن ةدعاسلاف عضومةعداو ْ

 و ووس هو ئإ ةما ع هم ١

 توعم داق عا ارنا 3 مهراديدارب ورع اك

 ىلءاممرأ م للا ىفاوناكتاو ليس لبعد 1 نم ىلع مهعانشما نممهنأكلوقب

 ٌضَعئأر مسكلاب مانو دلا ىلع مزأو تاك < امر أمران الا تمرأو بلعث ن هك همزاشد املا

 تيمكلا لاق .هلك اضن أ همرأو هملع
 ع و هر
 نييطاحو ْنهلَاَشَحو #3 ا

 يفلت ريو * 17 رايق نوشك طل

 ةفين-و ا لاقو ؛ ء يأ لك تاك , أىانلاومأ,ٌةَمسلا تمر لاقيو "لماتش

 2 عكهوءدو
 مرالاو سرضى مر أومرا <. فاموأ شه فم عدت 1 ع أمران قرم ةئاسلا تأ

 ارش 5 طظمغتاذا مرألا كا - ع ريال لاقي ع حتا كرولا سارشألا

 فرضي ى أ مرألا هيلع كلثبوهاولاقو هديس:با عباسالا فارطأمرألا سيفو ضعب أ مطع

 لاق اًَيَسملعةنايلأب

 س69 ص وذو 5 ءمموس؟ ع

 انعدلا نر 8 قسأتاقنأ * امرألا نور حن اضغاو أ معا يشاع كللا

 نع ريد قرا فرح طاقسارا.ناناالوعفس "امس ل جتنا ىلع خنمصبالا رالف

 َّ 0 رملا فرح طاةساريغنماينانال اوءمءاجسأ تاعج نان كلذاولعق أ ىولس' انجن أن ع

 ”ىضذلاقرقشنب صاعادشنا واسلام آلا شانر ر ونأ لاك 'وُتلاثلاَل وعفا امنالريغالاعا
 م ووه >2 4 م ةهءءوم هد

 انوقرحانما ءمهم وبث * تدبحوس موا نقرا
800 

 ُ 5 3سم <

 عمسإ !ىتدهقصت اذا قرح ؟وهقرك ةناناقز رح < لاف رح لصف فى ره وملاد ا ذاذكى ربنا لاق

 قطقلا نيرب ربر حن 0-0 رضنلا لاق راب يالا لاي وىرهوللا فد رص أ

 بايالازرالالافيوكربنبالا ىدطال اق 03 مالا عدت نم كولي * رعءاشلا]وقنعء

 «ة,م0- 2# ةدص

 امرادذلا مهتمز أو عطلامرلاو توج اععبل اي[ فرت واوأ ءمرالا لع قرت مهاوقلانه

 ٌعرفالو لص اهفلتيأةموُرأَم وامر ضرأو عارك نعهنسلامرأ همرأي ل جرلا مو اومهتعطق

 م ف 52200 أ قال يي .٠ هع , 2 8 2
 ةمورالارثالا نيا لاق اهم اب ةمؤر !قبرعلا نمانا ىدف!نيريع ثيدح ىو للصالاةمورالاو

 ضرأو ىءاذالاملا مرأت ماب ىأ تدر دقوا الص كفل آف يكهسفو. للا ةلوكك آلا نز ون عم ب. : 2 ع 2: اعف ع 2 9و 5 هم 00
 |ظ©ظششمجمٍصيييِِيٍٍِِِ  ج_19 ص .[.,ٍِِتتش +3#_3٠#_ْ"٠ْ7ٍ*٠”+”+”"”"79_ج_ج-_2>2_7372_زً+زًس_ك املج



 اذك ملا حاجا لافو هلوق
 تيذبتلاةرايعو لصالا ىف

 لهل وقي حاجزا لاو
 نمهقاقتشا نا مذ[ ىفةغالا
 نمقلخهنال ضرالاميدأ

14 2 

 2220000000000 انتي

 1 1 * ةرمهلال ضف
 || لديت دك ةعباراقرطنوكتناالا برعلا مالك ىاهمكحاذهف بريوضو براوضىلءالج 00 0 فس هو ا يا 201

 . 1 | تنوعا طال كنعو بثق دلما دشن ةغللالهأل اوشن حاجزلا لاق 7

 ٠ هلوقو ب ارم ان وب

 و 65و

 الوقهوولارغاهباوغل 01 مدفاو اوصصأف كوأملااوداس

 اراوتردر تمن قرصو ير ثانا ا اوعي لاك هنال" لقال مسا مد[ ل عج

 ع

 يد »* ميشلا فدو قايخأ سانلا

 مبلل ْزاَ ماه عممّدآرعشلا ىف تاعجول شمالا لاق ضرالادارا ليقو مدادارا لبق
 ١ ل 2 . © سد

 أ اق.قح - قيقعتلا ناكلائس اشف ناكولو مآ ةرمهدح أ ق قتال هلالىوقلاهجولاوهاذهو

852 

 مد الا

202 

 | | تضامني ةرعلا بلع هر ا ىلع 1 نأ نس ودبل الدي ناك اذاوايفعمسنأب

 ٌْ مارال 00 :وحن ةزمهللا مف ظحالىتاا دا زلا فنا ةلزنم ةريسخ الا ةزمهلا هذ_هليزفتو

 ْ 0 ب سلا "0

 ضالا نوتيلا ري دعا اههحو ووظو ضرالا د نقنوخا ري موجعلا

 | ماسبب هو ةماَديااهد اون ةغللا له د: ءرو مشملاو ىربئيا لاق اهلد_حاوال

 ا رعاشلا لوقىفّدماديإاهدحاو ىناسشلا لاعتاذكو ضر“ الا

 هدم او -7

 مدانآلاببا ارمسعب رناشطع 5 تَدقَوْذاسْمدلا اعلن ماسر

 ٌةماَريالا ثنا لاع ميدامألا اهعجب وةظملعلانت سل ةبلصاي هوم ضرما ديالا ىصالا
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 ةمرلاوذلاق ميدآلا نم ||| رطشاا لا ىزذن هناك هلوق
 م ل عم 3 ا ره-غنملل_صالا ىفلوالا
 ش . مدانألاٌض ااذا الملا اهنع * ةبوح ىذه ىرذن ماك لصالا شماهىف بتكوطت'

 | ل طراد اوس 0 و سوماقلا حرمشو

 سوماقلا حراشدحرمشم
 لطقتأواهينانرارثالقواهناكم انمي نكلاو تبنت هو ضال لوبا ىفاهنعلعلو انهاملثع

 01 جاه 5 تاو

 ”لارطدلاف دل اأو ماله ضرأ كلا قو عضوا ذخؤي ام اهيلعىععتبجا ا
 امادأ نمقينملاهنقاسو 01 ديلتهعرصأى رج أدقل ررحو رطناو 1 8 2و :زأ ةرخاس سف 75

000 



 دعءض كسي نز) ةخلزت نار نه ساو و ل نو
 نفخ اندلاع اكل 7 "00070757 ظذ57خ ناو مهيد طل يالا 0

 ما_(ذا) جاف »م مولا سف
 د سو

 ةضأاش تنإكناقةرغ نيف ديكس نوال ءابطلا نممدألاو لأك تو هنن |

 ظ أ لجان لاف عصا ندسعنيد#جلأ 1 نعهدنسي ىرهزالا ىفرو مار الا ىهف ضال | ظ

 لاقفءابطلا نممذألا فلوق ةامارضاحتيكسل نبا تاكو مولانا لا ةفريزولا تخ ًانببوبأ

 5 هء

 تفتلاف لان اسكس نانا :وطد :واهروهل نولي ل هذي هروهلتلارهسلا نوطملا ننعنتلا ىش

 ىهف سقف الب فلامخلا اهنكا اسمىتلا امن رض ىلع مدالا تلقفرش ضحارئا:لوقتاه لاك ولا

 بوقعب كشاف ضاسلا ضلاوقغا ىهفرميسةدالب فلمرلا نك م ىتلااماو فدوام ىلع

 100 وأول اقف كلذ ةَكفَتىلءىلارعالا نبا نذاتسأ و

 تيكسلا نبا ناسا عقطأر امن اكملكشف ءابظلا نممذالا فلوقتامهتنادس,عانأاءبوأوثأ

 ام وهلاو حددصدت دم-صقىفل اوةئام تاقرعاشلاو ةمرلا ىدىفل اوقتامهننادبعانأا,تلقف

 هند نأ ف هناهتم ف :رعأ

 ا 2 ود اهمفىَح مصل عاش 03 ةرجءامذ أل مرلا تافاؤملا نم

 م

 ضب 1 ايرطلاو نممدألاهدي-سنبا ميءاساب لوقت بزعلا ىهلافو ىبارعالان با تكشف

 و-9١

 دقوا امة يبلانا ع هولا ابجل و6 ةومز ضارب

 لاق ةنانبا ةمرلا ىدرعش ىف اج

 سدووسأو و «#ث9دو وهو

 ديلاجآلا ايرث لةنامدا #3 ال ماثضرع 1 بكراللوُأ َّ

 ىمالاركنأو ضرالا . سايز دفاعا ومال عجل لا

 ةئاض ل نا او ان ذاورمغلاو ءاهلاهلخدتالو دوو تاز لشعب اذ نانا

 ٌصاسلا ل :الاف ةمّذألاو ىرهوملا هلوقعصباد- _ٍ لدعفلافاعجالادر ملط ق ناو

 لمعح نب بعكى لطخ“ الالاف مدا لاوامن افتر

 . هه51اس هدو .ه7 سب هم 995 عو

 3 براغ هاتستصُت ربدمدالا نم 8 لا ا رصس كرصض هجه ا ناف

 قسيت ضعي ةنمتآمساقاقت- مافات نيم ادوسألا ٌضسالاوهلاّقيو

 ناز هبه أ أد :!ىرهوذ-ا لاقو بيقول بتعمل وضدرالا ةمدأن م

 | هنالعجاىفمداوأ !تاقواوا اراهتلعجا هك رحنىلات مح اذه بانل وبكل لصف هنال

 | فلألك ىربنبا لاف شفخالا نعو اولا اهيل ءٌبلاسغلا لم فو نغمابلا ف لأ اهل سدل

 ٍ اواول دمناهناف اهكيررحتىلا يما وغديةزدهدعب ةزمهنعتناكوا الق ذاع فرعبال وه

 سديتلاو لالا فاذكه

 ىفول_ءلو سوماقلاحرشو
 -.اهنال حد مصيف هن دمصق

 نأنك<وة-هرلا ىذةقانل

 اهسانةديصقلا ىنوكي
 يدعم مأ



 ةثالثلا نهلعفأن "ال هلوق

 هلعاو ل كالا ىفاذكم جلا

 ةثالقلاىذنملعفأنال
 هاما الوعفن ا امةد ايزهنف وو

 هعوعم_

 (مدأ) مملافزح « ةزمهلالصأ 2053

 هموم زموص ممدود موو ع ومما عج رو ةاعم
 م اريج عضواحر نمنع ذلة زم دمتم دومتأ ع اوهمَد ترمس دلل تمد لاقيو لطيدسةذ

 د هوذو -ه)-

 )طل ةرمكملاةمدؤوملا 0 ادبي دب >ىفو
 وو
 نبالاق ٠ هرشاظ مانو ترش لقول يلا نهرا

 14 ع 7 3

 عنضت عاف رع لرالا كاتم سرت لا نومد#فبفةمدؤمةرشنم أها 0

 وه
 | اههجواهيدأواهنطاب ضرالا هدأ وسأ ًاراةدلحن م . لام ةمنألا ل سف و شمل ىلعمد دولا

 دشنأوىلإ ارعالا نبا نعهتلظ لدللا عدأو
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 د ابل .صلاو »* هني رج ليلا وىدتغأدق
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 | هتئاعراهلا يدل قو اوتالو راج يدأ هنأ رام ىارعالا نبا كح هّضاَسٍر اهلا حيدأو

 | ةىَرينالفو اهيرهطاماملا ميدو, ىلا عاترادنععأ نعل داليا نالت و

 هاله ا ةرعسالا ضاننلا نمد ءالاوث يشل ة مدالاو هيرب ام مبدألا

 ْ ظ ناسنالاف واضا. برسول لبق و عضاولا سال اوه ل ةراضاتس و اداوس برتقم
 / .7 5 و 7 . 2 و

 || 6لغفلعدورسك مدا عج اوُمد :اوهذمدأو مدأدقو شاببلاٌةمدالاةبةرتسوتأ لاق ةرمسلا
># #» 

 ةّدعو ةدايزهسفألوءفنا اك ه#فوةث الثلا٠ نم لعف | نالربشو روسو لف ىلع وعفاورسسك

 هع ىاولاةدقورعاش راضي نال لأعلان الا لوُعَت فورح ةدعكهفورح

 ولى هو

 | كا ةمرلا ىذ لوقو تالخإا سلا ةةلامسر *امذ أ ىث الاونامذا

 ان ارينورجاكعخبناألاوامذأ ى ملاقياغنا ل.ةفديلعس يع * دومعةنامذأ ن ميلا او *

 ايلا دلال هل مالا اذه نمىب لوقي لعون أ ناكوةن رئضالوت انيس لوقنالثنأ ا

 ظ دقو -بالارئاس ىلءاهلم_ضفتىلا كان فن دويهذبئيمصوا مدا لسبالا هر رق لوشن برعلاو

 نانلارْخاتي درقن 6 ليالا# او ريش امهولعخاهرج واج مصل, الازم اوقبكلذاو هضوأ

 يملا قولو سمانا د َّتنكن ا لسجردل لاف ةكم نمبر خاخ هنا ثيدحلا فو

 | 3 دوت ممضاسلال الا فةمذأل ورم ورك مدآ عج مألاريثالا نيا لاق ليس

 ونأمدآى ممديولاق !ةةاوهو رالا ةسمدا نموه لسقو ةديدثلا: ةرهسلا نانا ىف ىهولاق

 ُّس بالاو داوسن مان هرم سانلا ف ةمدألا اوشثدللا مالسسلاوةالصلاهيلعو انس ىلعرشتلا

 | لق ناو لاعمدأءابطلا نمر وك دل لوقيادنحأ عهنألو اقامة علاق ضارسءايظلاو
 تططااخ ناف بص أ وهف ةرهجس تطلاخ نا ضال لبالا نم مد.الا ىعمصالا لاف اسانقناك

 ةرجلا

 22)إ2شضشص ءضظثز]ز]|]|]|]|]|00|10ز99ز-7- تت كو"



 رجلا قو ناكامدللا ميدآلاو مكئاقسلاقيو مكمودام ىف ىأ مكي دى وبرك مكس هسا

 هدشنأ لاق ب ترا او اذا كل ذوق مقالا دعب ادي وو ودل اوه لل

 "لوني ثردلل مهضعت
 مقسلا ىلع حادتلا رت دقو مع +« اهعدئالتلاَنْرَكاو لأناو

 هديسنب | لاق قاضالا نع نينهضن مدأو مدا عملا ومقلاتا وّدىلءدارأو اهلريدأالدارأابغا

 هيويبسدنءعمجسلا ما لادلا ب صني مَدألاَو دال خلان نر .رلاق نمنأىدنعو ||

 نأزو< دقولاكرثك ؟ةفدلا اذه ناكنا ردا اوويتيك ع دأ ع جماد الاوقتأو قيفأل ثم

 ا لبتدشنا أع جبتولا

 اهمادآن م عاب امضءب وأ وأ + اها را ا 85 اهماط قولكم

 هنطان ورعشلاهلعىذلا» ره لس قواه هاط ةرسشَتلاو محللا قي ىذلا دلل ُنطانةمَدألاَو

 اسال ء>هب ؛ وديسنأالا سايقلاوهللب ؛اذهلاعج مدآلان وكن نأ ارو دقوهديسنالاقد رشا
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 بها ديفا عما رباعيدل اعلل لاقي ىمدالا اند أع دالاودو ماو تاب راو ن1
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 قذالا ومدالا ىهلوةتفةمدال اددهملادشقد سقي ناار ذولا ومد دالاامأف ةن وم

 ىذررعثدد>ىفو ةمدآ ةعررأو مدا ةثالثلاق هوفانلما لقالا عملا ىةمدآو ءدألاقبو
 و

 ةفغر نضل اعوام الا ةئينكا قة و ,رة لاق ةالامامل- رللاق هنعهللا

 حاملا لاق هتمدأر ولأ مدل غابدلاز لاشين اومد أ هعجب فرو مكملاو لاق

 ىردولا لاق هيو ضرال اهم دج .رهاظةئذ :لكحدأو 5 مدلل نانعلا لثم بصف »*

 ىئشعالال اق اًنيدآضرالاهسَومساعدو

 الفنا يدم بْسَع علا ةيدرأ يشك اها
 وف. نجح

 * ود وذ هه عاسوت

 رومالابةفرعملا عند وانما عدق بر قذاحرّشممدومل جرو بوك ىأ مدومل-بدو

 مدلل كي ىذا اوهو طال ورعشلا تشوه هر ,هاظ# ةرمشبلاق هيرشي وللا ةمدأ نمهلدأو

 رك انعمىبارعالانبالاقوزومالاب يو ةرمشبلا ةوشمو ةمألا نيل عميقه هنضدا بكذا

 لثملافو ءاَر اما عماجودع
 وه كر هث

 ةوقو ”لكسم هدقو ىو اعيان انعموغايدلا ىفداعُي ىأ دا دآلا نا اعبامتا

 ع مهدد هدو

 اقيم ونال صمالا لاقومديج هللا

 ىنةمع يارس <« ا 9 هو ”ع سس صو

 هنرسشي تاغّاذا عدآلاوهنرتكى أهتم هبةفداو هنري لاهي و عجا ىسهسيفنمعتساَربو

 ةرايع حالا لاق هلوق

 باصلا اويباص فى :رهوملا

 "نم سلصلا ىفةغل كيرلا
 فص حامتلا لاف رسهظلا

 ةأسا

 مدخلا مق ماظعلاابر

 مدؤملا نانعل الدثمبالصف

 ىعصم ها



 لالا ىف اذك مامز لوق
 ىازلاب سوماقلا حرشو
 .«ووعم هأ ءارلابولعلو

 مدأتو اهمدأتلامماو هلوق

 هررحو لادلا مضي ةباهنلاو
 ىدعم هأ

 ادكهزللا ىراتىهف هلوق

 ىفمدقت و ايزهلصالا ىف

 هجولا ا ذهريغىلءقهسةدام

 نيذهنيبنيروطشع أو
 ها هرسظناف نيروطشملا

 ودعم

 ونهم هدو
 ” تالف قيةمداانالف بيذهتلا ىل ارعالا نبا نع ل دا

 و سو
 نزلا عمديمديْوبام فو رعسمادالاو موس ىأ لصاتما ص اعيد وحلا سانلا

١ 
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 ا

 أ ثيدحلافو ناك ث ىأربماب لك ودام مضايا ورسكلاب ماقال مادالا مديح

 ما

 نأ آول لوقب وامذأ لءعالا مارس ةنا درسا لاا ةرخ : الاواش يدل له ماد

 رسكلاوهسدأ زيدل مو هيما دقومادآ مالا عجبوةسدآ عيباو ثنو لاب لك أ أمممدت "ا

 ىرنادشنت ومسلم يغ لاهو مدألابهطلخ هنأ

 ديلا هلل ةلمأ كاذذ #2 مب همدان اماذأ

 رءاشلاو قالا دهانات »* ةمداَتواهعورُضمْضْطَت « رخال اقو

 ممءه-

 مااا 3537 ىاتعادربأ ناضسلا

 : 5 ت سم 2

 هيلعْشرَصَ و ىئابدشفا و 0 رمد مذ [واهمداتل اهئ اوتاشلا تي | ران ادعم أ ثدي دحىف و

 سسويم مب 893 هس)

 ْ ديدشتب ىورو مدع اود هيفلاقب لك ؤيامادا هنفتاعح و هتطإَح ىأ همدأقاهل ع ميلسمأ

 مكلاحر اولضاف مكباحصأ ءنومدنأت م كا لاقف موب مهنا ثردحلا ىفو ريثكتلا ىلعلادلا

 عطضأاذاف زيها لشي ىذا مادالاك مكملشُام غلا نم ءمكلناىأسانلاىفكَماَّا ووك ىح

 8 ضعب ىفءاجا ذكهريثالا نبا لاك نيرظانال نورها د_-1ا ىف ةماّشلاك ساناا ىف دك كلا

 11 مكاراوهشآف مكب معأ ى ع نومدا مك اولا ف فورعلاو لسور رغلا تك

 1 بكت هتاوذا لع هقاناوضرةجيدخثيدح فو وسهلا عأقاورهااولاق

 | دقلهقاوذ ىف ن الفا اهتاطنيدحةمصل ندير رد [سصالوقو موداملا ماظن 77 ركمملا

 ا

 9ةوس 1 وول ووعو 5ةوم مهعءو

 | قطا موذالاءتتعامارارم متاذربغأل هاكّدثجو كوذام نة معطأو ىوتكمكاثثبأ

 ظ
 20ه

 موقت مدأوءاثن 0 ورصت ل ىلا .يهابلا ةقانلك ًايشهنم عملا 1تدارأو نسملا

 دو ع

 دمصلاٍب الك ةفصوفم دوقعي اه مهّرَح مهلمدأ

 قتلا ذا موق موو »* قو راس لك ىرابُى هذ

 ميلنأن مب دنا م ةعجا اروش نبش مودانأا موتا نعيم دأفوهنهممسهل وق و



 هات ىتحلدملا هيلع م *« هن 0 1 7 1 و
 ب - -

 هد

 امداهم نم شاج ىح سعلانو 5 هموم او

 و هضْعدَحش اذ .طاسبت الف ىلعم - ات, نالذو كلذنمٍبْسعهملعم قو كران مجأ هنملاقي و

 عرلان بف ةوعل دشن اون رونلاَن ملَرراهممّْنأ بوق روهعل عر ضن
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 اكرءاملا مجأو فهلتو هيلع

 اج ةريرملا "أمت دروولو 53 هفوسأض ايطار كسبت

 يعملون حرحادانأ أواريغتمناك 7 ماكنا ىمصالا ميلاد نأ اذكك

 لهاا مج او مترك الأ كَم :اورلاذائش || تح ان « وههركتو هس ىأ موج

 عل م تل لكم ا نوكسد م .الاومابلا ارو - الا ةدسسس نبا ةراج نمشي دال

 ١ 6 ىو

 سدقلاو ها لاق مب لعل برم تيلكلاغ وقعا نءاكر*و لا حو بوقعين ع علمسم

 لدن ادمشمالاجأالو 35 لَ علجاجب 300

 م

 ماشلاب عضوممج تس < "الاوان 00 ماا مجل اولا لد وفشخ وه ىمضالا لاهو لا

 لهأ ةغلب رصقلام >الاو ماج - الا ىعو ةضرغلاكرصهشلا تمةحألا بيذهتلا سدارّقلا بر

 ةدمسنبأ نيته محا امدح اواهنوصحىأة لإ دملا ماج اثرا ىحثيدخلا قو زاحملا
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 تولي دار رص دخولا ماجإو ماج ومجد مجلد مجأ عبو نال رنكلار حشا ةسجتألاو

 لاق ه هد جب فلحددسالا مجأتومجأعجباماجتآن ا ىلع ىايحللا صنو بأ عج ماجالاو ماج الا

 مح امارد- لاك دك 6# امراضنفانقلاءاسعوك اك

 ءاشنا ازرذنسا رماد أواه عباو بَل نبل كهوما

 ىتلي وى كيلا تمد نالفلاقي ءوشلا ىلا هل .سولاو هبارقل اةمدالا لإ ىلاعت هللا

 قاف الاول مدل او اول ل.قوةطلخا ةمذألا ل .ةوُةطلُ ىأٌة-هلسوةمذا مهن لاقي و

 دشنأو ندع لعفأ أولعفاضي ًامادنامدوب :امهشب مدالاشيو امدأ مدان مهني هللا مدأو

 قود ,مالمد أ و انوي نيبال 0 اوم ضبا سملا» »ع

 ىو » مادام مهلا رطاوناك 5 ربل يدان تاق مادو ذا ملكود دلابمد وي مداكلذكو

 هلافاهلا توتو سها بلتتو يل علا هنأ سو هلع هللا لص ىبنلا نعشن دحلا
 - َه م 2 0 1 - 24 50

 وألاك قافنالاوةبحنا أميني نوكت نأ ى_عبا كش .مدو؛ناسكلالاف مم.:مدو»نأىرحأ |!

 لاقي كذا مادالاب ا,نوكيامتا هييطوهحالس منال ماعطلا مدن مالاه قل صالا ىرأالدسع

 ( رسشع عبار برعلا ناسل -565)

 قو رصةدامىو اه

 اهفوسلاسب دهم ١ وءلمكتلا

 هحبعم هأ

 ةرابعلاهرك ددسأك هلوق
 ةك الا ىفءانلت كىرهوجلا

 هحصف هأ

 ىذلااعضوماسخنالا ةاوق

 يدعم ما كلذإ
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 | محا ٠ ملافرع * ةزمهلا لصف ع

 | دارج رلالد معا اوةديسزبا لاق اردن روك تأ سل زوج مئأنأل اواهمف وخلال ىلا عتهلوق وقو

 تاصلا ىنأن بةسمألاقو نيمَملاو تستلا فهي وسسدبلا بهذاكام-ا نوك<

 20 هافامو « اهيفمثانالووغلالف

 رعاشلالاكرجلا موضعي دنع مألاو
 لوقعلا بهذ مألا داذك * ىلقعْلَص و ىتح الا تب رش

 | سابعلاه سلخ لجرلاةد لان غاب رداع اهااهن آد: ةومدبنبالاق
 ٠ اراعتسمانني كلا ىو 5 اراهجع اوصاابمالا بر 1

 ١ أ انرط قثيىذلا يبرافلا كوك ئاوهلاقب ولا هجرطلا اوصلاو لات غشنا يروا ىأ
 1 | هيفمصيإلو فورعع رجلا ءاعسأ نم منال سلو ع وأ لاق كاكا هيفب ريش تاك* ءانا اوهلاقي و

 0 اناا لان |

 0 اريل تام .الاب دك ذأ فاران تتاح

 | لاثلاةفيت انههبذكة ولا نبا لاق ىرب يا لاق تائطبمىات ام قوما ةقانلاقي
 1 أك ىاللا تامنلاو لاك تسلا اذ ةىالاة نم لولاة ندم نوكت نا هقحو لاف

 < هيو ه٠ < ةءاك

 أ امهّرشو لاو ماعطا هيأ أ ن-عانم ”اكفهنُدلُخأذافوجاوهلا ىلع وشن نأ

 | ا | ماعطلا» 3 اذاديزونأو فاسكلا هجادقو هيلع ةموا دما نملمو هع :راجبأةجأ واج حلات

 | قتسومفَق نو مجأو ف محلب لاقف لمنع ا لاا ىلع -اوهف

 | لاسئامامنءهقاىضردوعسميورْمع هلاك هيواعم ثدى ىفو +. رثعأ 0 أثمللا

 3 ا 0-د ماوس )ةه
 33 لاَقْفَدَن ؤرلىربادشنأو هه 1 اسنأامجأ وة م تلعن 07 أ

 6 : و و ووند ووم ه

 ةمداتواهعورض هت 031 هجانألاول نوط دا

 6 نّيطلا ىلا جاتحيالىذلا لاء ىئارملااهاتداج البافسب * دل اللب *
# 

 هل

 ا
 ا
 ا
 ا

| 

| 

قَعومد هطلت هماتدب وهنأ عورشلا ب نلا ىلا جانتي شاربشلاو 58 مدلاىفاذك اراسالا هلوق
 | 

 و ع 7-03 01 حفاان راسا "ةلوهم اخ

 ا أاذا مودام لمح لاشي هنوق ه وهدي شد همدان ىنعمو ههنا نبل كأيبر مت د مهيفام ألا ل ةاب .٠ ةيشع

 9و

 || داس ميادفرلتلا سبت * ىارا لانو قثوو ل ةشدقنبلا برشدأ دم أ ةيسشاملا اهلك أتوضرالا

 || 1 ىمد_ هناك ايدشالكأ
 ا اًمجأ راممج الاهلي ١ ا لاتمتك ةراتلا وع رد 1 ناهثلا مانو هه "رىأ ءاوودوت قاد دان | 2

 مود



 ندفع * سهلا لصف
- 

 ربضلاو 2 لعو « هدبعر روطلان 000

 رذكلا لعين مساع لابل ه هل هو اسجل ىدازد هل
 رتل هلرلابفاصأ تَعو « اه نأ هقلا ىءأي لهو

 رثق نمو ل الك ند اناا انامو 0 ىو مو ساعت نم فلام تيطو

 م اومانأ "الاد ةءوقعلا عن مان آلا ةازاحمدا ارأامان'أ قلب زيزعلا ليزنتلا ف وممالاءا ا الو

 ٌهيوقعلاق امان أقلب لجوزعهلوقنعس ذوب مال_سنبد#ت لأسو بلع نع نعةريخالا مالا ةيوقع

 رشلوقدشنأو

 مان“ هلزانا ىذ مطب 1 موتو تاسست

 نافكلذءا زجى أك لذمان'أ نالف قل ىاببثلاو رعو لاك وازن لا وأتقصما ونألاك

 كلذ ىفىنمللا 66 |وق 1 ًالاءا نزح قلي هانعم نا ىلا نامهذيهي وبسولدلخلا

 مان هلوقعلاو اوم .* ىبسم ثم ةورغنناهقنا كرب

 لدق والاب وقع عريس "يلو ىفمان"آلا ثدللا لاقي قمح ءرلا ةع.طقىإ هوو ةوقعلا ةازاحمت 7 وقع ىأ

 بعقل هانعمنأىدنعب اوصلاوهدمسنبا لاق مهجفدا 0 ىهليقاماأ أقلب ىلاعت لوقف

 امانا انيمي هلا ماثألان م1 هعذمش لعضع ءنمثد دل ىفو مان' آلا

 حاتتلالافو جاح نا نع نال ىفهعقو أ لامع ةوهناسل هعذسشو مالا: 2 وه لدقو
 ىلا دا ل

 هسه.

 فكر عال نمر ماتو تمنأه لاهديدسثةلارعمنأو * مومو غم وعلا ضب تقلب 8

 دو«سمن ,ةيتعنبهللادبعنبهللادسع لافاضي آب أ !| ىلع ركنا املس ىلعوهو هنع

 ع رس ا لايم

 مآ هسيملا نار ناالأ 8 مات انار تبنت أ

 لاقل ماهو ور رك ل جوز ةوق |وقو ءامئاموقنمميثأو نيم 2و نيس موف نم لج رو

 عادلا مامون ممونأو ماشه ني لهج وبأانع هيوع حاج لا لاك و رجباقلا مين ثالاءارغلا

 ثددحىفو ّئ ءاءانن واسع اهل هحىأب/ءفأ ىلعدم ود هللا 6 الاقي الا عمد الاهذهىف

 الان .ل.عقوهو لماع مو لاَ كنا بقبناك هنا دنع قا ىضودوهسمبا

 نمكيذوعأ ى امهللا لاق مل سوهيلع هللا ىلصهنع ثيدحسا ىفو 2 0 -و مان” الائانللاو

 مالا عضوم رد صم ل اهْضو من ألاوهوأ نا دذالا هيما ىذلا الا املا مرخماوماملا

ُ 



 ملا فرح « ةزمهلا لصف عال

 1 ماو لنماكَىلاَنَسَب 3 انشا | نط نهدرواف

 ١ 0 -الا لوقولثمو ىرب نبا لاقداو مسا لذ فو
 قريع حلا نوطب مكس نبل تأت أ

 انيكفصية لاب فاش لوقهيلعو لج مس |مثآلا ليقو لاق

 قمم لكداعيقتقهزأدتف « لباودعّلبا ,اوهنم لال

 أ قحايغجاوتألاونيزعلا لب ةتافوةجالاملميدأوهربفو بألا ثالا 0 0

 [انوفن

3 

 ايتو ا امو

5 1 

3 

 تاع
 تم"

 م م 2 محب 550 0 تس سكول

 71| لتجاكردصل !بانمسىمراقلا لاق ءبفعأامعأ ننام امهنأ ىلع راع نافل توزع لوقو

 ذامدارا د» مينالاهموكامتأقول < لاقي «ادقو كمن مما ةدلا مدس

 ماب درعلا ضعبلدغل مبا مثال ارشاعلا ىلعُتْدَت ةواودب زنبدمعس ثيد>ىف و اهلّْضْف دحأ

 | قسما تباعد ةزمهلا اورسك الفوز و عن و2 ىف ةعراضلا فرحت ا

 2 هودلاب الا هن اذبس#ت "كيلا ىلعود و هنمر ةغت او مثالا نمَّبان لج رلاحأتوءابةياصالا
 || انراعيغ داى ةومدنءاجب ريشا ذاعمثيدحىفو امهبكلذماروأرافغتسالاو هدم

 0 ْ ثيدح شوجرألا نعدح رام لعفاذاح لا مالا نمهبح رخال فلهناذاثالف

 | كَ ماا مهيخىلاعتهاوقواأت ”ليقلا لهأن مدح ,قعةالصلا 0

 31 و ورماقاذا| واكحباهثلاق امهعفتنمرك ًامهمتاو سانلاعفانمو

 1 مالا عبو ةامبهذي ولجرلا كل يينأ أوهو امتثال ودعت كدصلا وماعطالافاوقد صتو

 0 0 1 ووفمنالا عقد ى اما مواما أ رسسكلا,نالف أوكا ريغ ىلع هرم كي المأن' ١

 هم اع همي هتلاهسمأ هدرا م مولام اموهفامما هيلعمثعىأ هاي هالك ىهللا هع أاضيأ

 ٍ 0 2 زاج اذ امام وام هسأرمقلا هما ءار هلا لافو مثالا

 ضربلا بيصُنالو ىاو را دوتالا بست بلو 4 ربنا لاق دوسالا بضل ار كلادشنأو

 رشنلا هللا هب ياحصأ تال و امرت دنا هتلا مل هو ىعئاهلا

 ْ حازب بيم عشل ماو اورملا بصل رمشلا ناىفارسلا نال دوت شاانهتنأرو

 ترك ذنب يم ازبممن يزيل همي ةنك ني ةنمد بع نيكل نيىوم با دوسألا
 أ فارلا ديو لاغتر دوك ذل اةيسشاحلا فلا واهعضوءاثلارسنكي ىورب وقانغفتأر ماهذسه

 || ليقو كلذكسيلولاقءارلا نوكسوءافللا تيرا هيو نيتينلا اذه طفي سانلا نسرتك

 ازه



 يي" ظ'ظحغش 000727 775 20 دب

 نم ساس كيلو كيداقنا

 ميلا فرح« مهلا لمن كك
 ىريعلا حوت لاقو رشلاو

 مدمر م ىندنم 0 825 دع

 امام ىلا مو 5 يماعةعبن رنمفاثأ همر

 ىلا هلع ولأ لاك تس |

6 

 و مو مس

 دودج أامىديأب بوم 5 تقُشوتاحئانلا مانيش

 نمباوشلا ملا يمضعي صخو هدم-ب بالاك جو نزح ماتم ةلئالانهناسن ىديأبكأ

 َح را ف لمة مبا لاكو تالَذكس ءلولاقريغالء ا تلا 0

 ا الاداب شيلا سا * اهننادسو حقا 0

 تاعمتجلا ءاسنلا تاَمااماو ةسحايتلاوح ولا املا نأ ناطق طل ةماعلا ركبونألاق
 ووو 4و هء د 7

 #* دودخوب امىدبأ, بوح 3 تقسو 5 ىدتسلا» ءاطعد أت ديدشنأو نحو حرق ف

 هسمصم همك داضقاسب

 ل.ةمنبا تدب رقت ءاص فم اديعوأ ناكونلاعةحاينلالءبعوعا لا امال

 ىريفلا ةمح أت دى :رهوطادشنأو ىداكءاسنودارأ لاقو * دلك امو *
 دوم 5

 نك ورتبة دا :فوقي# 0 «بدا نقلب اع

 ةحانلا نعمل عقب

 ظ
 لوقكلذلعو ها 5 0-0 ل ا

 دايز نب روصتمىفىهلا
 و م يتم م و 91

 ريفزو ةنرراد لك ْق د ٌدحاو هملع مهام سانلاو

 م -ه هه سك م02

 اًضرامو هوم: ور ىلع * هنومعمب مت مما لكفأ ليجلاديز لاو
 ةروصلاهد_هىلءلصالا سم“ ؟

 7 سرعف عابسلاو أم # اواني ناني صْعأ رخآلافو

 وأ هنوثعمس لق < وهو 0 4
 رردعلف "هلا ىلعو هنودعتت قدنوفلالاقو رورسف عابسلاو تزحف فنه ىأ

 هحدصم هتك ت يملا ّء الانين قولا عر 0 ىريصاف سانلانِمْناالان دبا
 لصالا ف اذكى لذلاهلوق لإ

 سوماقلاحرشىف ىذلاو
 هعقا# هس ىبسلا

 لّوعملا لصالابضاس :

 هدصصم هتك ادهرذقهملع

 مايلانأ مهضعب معزوودمببسنبالآق للا ف كونا ساخا ون زم اورشلا قلك اذهف

 ٍفنلاقَت و نجي ءاسنلا مامن امهات ومونألاةأرملا نمو ن 9 رطل ىوثأل نمؤتسشم

 ئث ىلع لازابغ بطخوهانبل أع د ادريس قاموريشلاو يذلا

 1 معاج 0 6 نؤ ا < ويشد رمش دحاو



 حلال يلي ردبةوزغفوهلوق
 ةيرقمسا ليلي توقا.ةرابع
 نمءارق_صلا ىداو برق

 نيعهبيفو ةلردملالابعأ

 لمز فوج نم حرت ةريبكر
 رهلاىف بصتو لام نأىلا

 ليلي ىداوو لاق مث عش دنع
 لاكولاه مرحلا فبصي
 تضمردبةوزغىف قسمان با

 ةودهلاباولزن تح شيرق
 فاخىداولا نهىوصقلا

 ردينيسب للي ولةذقعلا
 بشكلالقنّمعلا نينو

 بيلقلاو شرق هفلخىذلا
 نمايدلاةودعلا نمردس

 ها ةشدملا ىلا لمان نط

 هسفصمب

 ىناثلا زملا لوأاذه 3

 ةنز- نسم نب رشعلاو

 ظ

 (مثا١) مملاوماللا ف رس ةزمهلاوءاملا لصف كلل

 ا | دادخآلانيوهو دانا غسل دانت لررطا يلا ىارعالاب ماهس مهتسرىأ

 ةس صم : سدوهدك

 ٠ | .كتعو تاس حين [املاكبد ةيوتنسءاسلملايلا ةنس الي ةاقسصو

 ل ركل يادألإ» .رخآن رعلا مالك ن 0 لكذ أ ىلك لا نبامعزو قطا لجرمسا ليلو

 انمخاذ_هن انس دقو لاك لح 20000 مامهلاو أ لبا ىلا فاضمىلرا !ادبع وليمبشو
 2م

 اقبل السلي و هعضوم روك ذموهو له ربح تاقفا اروررخ هلا ناكسل كلذ ناكول نال

 0 ب ىداو ىلوالا ماللا نوكسو نييءاملا خب ىلع لالي ةدةورطفو ومي وهب .دابلاب ف ورعم

0 
 7 0 م

 هم 0

 راب ةنراح لوقدلشم ولا 2008 دل ىداووهىربئبا لاق

 لذي بناوجىلاتلَ تااهنم * للسان تن قا حاصإ

 قانمدبعنعفاسسلاو

 ليلي سرافناكوداَدلا عرب * سراف لوأناكددعْن رم

 من
 اذا قيطي هال عظم مما ىمسي ل.لذنا ناكو ةروهتملا فورا نمو وُهَّسلا فورد نم ملا
 اهب ظفنل

 مسرب ىفهرك ذنسو ءارلا ارمسكب مع ربالاوه ىلا ارعالا نبا لاق 0م ربا) (ةرمهلا لصف )

 ءاسنلا نمموثالاوةد_>او ايسر ردا نم آلا ,(مأ)) ىلاعتءقلاءاشنا
 ا -

 اقم نونينيشنب حبا ةصأوتانلا ىهوضاشتْالادنعاهاكّلدَمَقَلا ىلا

 لاك وةدحاو ناريصتُ نار ر وقس ءائبل افيلصأ رىره هو الاف ه ةءاسنلا عاقدال

 ءاسنوأ لج نموت لك متاملاو ح زتئاومهسا مئانلودنل 0 مويس يبا * || ةعسللا ءاتححكحناؤملا

 لات ٌرفو أت“ ف هعصصمهبتك نير شعو

 اهئاكاريمآلا لوح ىَراي * مقهي ل نس

 ١1 اوماق أف ثند_طلا فو حّرفو أن رح ىف نعم“ اسنلا موضعي سلتا رات

 | رططاسبلا خاذجا رسم معزئاوزلاقناساعلاج راع متم لصالا أنا اةامهملع

 ريما ىفنعمجياسنلا نرعلا دنع ملا ىره دوردسا ةدئازيملاو ريغالّنهنمّباوْشلاوهل بقو

 رمثلاو

 ظ

 ا

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
 ا
 ]| ا
ْ 
 ظ
ْ 
 ظ
 ظ
 ظ



 00000 اننا ا ل و 500 لا ا ل “ا ا“ اهلا ا ا لم م احح انا عل ءيزن اءايف

 (للب) '. ١ ماللافرح «. ءابلاوواولا لسن
 لصأ لاه ناطرثشلا ليو لاف نمو ضخ مالاهنال اللا ترسكتتافتاط.نال ترس ءانعم ىولاق

 لاماولاءام ةعمفلا اهل اوراتخافادحاواةرحاهعمراص وعما هلا معتسارثك لفرسكلا مذللا |

 ادحاوافرخالعف-[(عمرثك اهيفلامعتسالا نال ضف مالل#صالا ف ىهو مالا ااوكتففةجَص |

 ليذهءارعش ضعنلاقو |
 دو ءودم هه 3ك وهم

 ماكيلا مرام رو 001 ىلا ىل لعشر ربب ليو

 يي عم ه-

 الواو ىاةرقو هنذ لعحد هرقوف دخلا قعر ة هي سلفاريصق نانا

 لملاك َْس و عع قلاش وىربن
 عامص © سا

 | رد ءقلاود آت دوتاأام * 2
 لاكدي زال وعملي نع وىديزيلا لاق و سدو ندع ريقمل 1 ريغصتلا بد وىعم لاقي ولاق |

 ًًءَ .ِ 5 |
 نال محرَلا نعمه سيف سدلو ببدل وواح ووةلاستدب 0 ا 2

 « ع وم

 بالنولوباكهمأ لد نودي ربه ودايما فمواوقكه يَ

 ا
 هللاقيىأ ةباكسملا ع نع حرا اه خللا يسيسل ناَيأالنودب رش ا

 رع مهليو ريض قآل هاوق ف ثيدألا ىفو ةيهادكة غلا بمال« اهلا تقلسأ مايو هئاهد نم

 ةد تلوم هد ل

 ىو اليك 1 لع يطيع همادقإومن رو ةعادم نم امنت برح

 دلك الو ةدرغذل قول قواعاو داسيا نال ضوعالب نها للك

 ىلعاهدعنام بصل وماللا لعامكر.تيقلأرافيفنت سن تةزمهلا تفذدحو تو عب :

2-2 

 معأهتاوزم زيقلا

 مارا ىلءاهلابقاواهقازتلاو نانسآلار صلبا (لل) 16 : هياتم ا

 نبالاك اءلعلا نانسسالارمسقّلكَلا ىرهوملا لاق م هلا لخادهلااهفاطعن اوان: فالتخاو
 9س

 واقول ضوهونانال مْ لاقوة زمن +ةهطاغوتنكملا نا لوقاذه كر

 سكان مَ َلَلا فار ءالاننا لاقو ملا لخادهلا اع انامل وبسلاف واهل اوط

 دقوا نطابىعنانملا ل كاناوكو لاول «هنانسأىف ىايعللالاقو لّديلا ىلعةغالتالاو 0

 5س -_- ا

 ل-بروللبءانن ملدبرلا ةزمسهدا لعن دفلفرآلا نمعمسنولاالدليَليدْ | :

 دانا للا عجاوذانسالاصقلاّ مالا بيذهتلا ال الاولي |
 ه7 ”مروس م: هو 6م

 | ليالاوم تف قورالا ماكنا ما شه اهيلعشامقر

 ىمدقتجلا زب لي وذ هلوق
 ظفلب ززيةدام

 ىلع عشر زب مألوف
 ىمخلا

 عئاضكلا :هامزبر قوو

 خوأوهاع امه هحرششو
 مدصم ها هرظافانهامم



 ا ماللافرح ه واولالصأ 22205
 سل كوع

 أ زاك نارقلاوغف تاكواولات نيف لاو دنإالا علو وضماونا لاق ةزمه لكل لوو

 : ْ أ اذهمسهل تثدق ىلان ال مالكلاو نآرقلا دو عرا وأ هيون لفتت ون ومار

 ْ ْ كالهلاوباذلاةغللا فل لانش أولا دكذم وأب اذعىف َعقو نم لكل لاقت ةلك لمَ ّولاو

 سمعو كوم

 | | عقودانن يفقس لب وهنموديزألي علوقت اهتم كلم لوني نلف كالهلا 7 دولا ا

 | ىلصدقال زوسراب ديسلوق ]وقهمم 2 ىلا ق-عمدهتقن وك ديزل وتاقاهتشي 1 يلهو

 ظ | قوايباوأن بابل بت مهجفما دل وو ةيغابلاٌةشفلا 5 وسو هملعهللا

 أ ىو يجدوا لسوهيلعهقلا ىلسدقا لوسر لاق لاق ”ىردلل ادعس ن عشب دحلا

 د | لّبجدوعصلاو هرعق غلمت نالبقهرحن متع لام ا همف تاسرأول اسد رت نيعب رأرفاكلا هنق

 | ريو بنز ىو < كاسل

 | ليونيففطملللي وىلاعتهلوقف هوسسلاقو كانكوي ا رح نيعيسهنفدعصب ران نم

 اول ا قتلوا 3 يالا هعبام : 5 نقلاهداد قينساللاعت نن ذكملا
 | اهيورهمالك

 ىو

 أ اذهبجون مالو اًوهىأ ندد ,دكملالي و مولر هناك ممر ادقس عمو لع آر هلا

 | نعتظفحفزاملا لات نآرقلا لّرتددوبر ءلامالك ىلعاذ # ىرتبا هللا مهلا هلثمو مهل لولا
1 

 ظ كله ليولادبز وب لاهوام مودى مىأامهيغصت سولو محب ولاوحومق لب ولا ىمصالا
 ده 95ه يب وو هس

 | فرشأ نار ولدا :كلخ وقوي لاقي لولا هيوبيسلا ومحو سباح
 ' ةيورلاف ًالغاشالعُت :كلوقك الئاو هلألو ولاشي وأسشسدولا فرك ذيإلو "كله ىلع

 ارتب دوذ د ه5 يو .

 ابصأو هلوعومليو لوقف ءاكبلا لوعلاولاق ةيدعلا حرت حرخأ نزح انعم ناو مهاوق هنمونرح

 : دوعسم نا لاقلا وقأهن الث لد ولا ىف هلوعو ناطيشلا لي . وراسل نبالاقو اعدلاو ذل ىلع

 ا ىأناطيشلل ىو لالا ار فلا لاقو تاذعلا : نمةد ثليولا ىلكلا لاو مهجفداوُلي ولا

0 
 0 لاق 3 2 0 ةووعو

 ظ ليو و اوىرب 1 0 ؛دووباو ديماهلاو د اكد هنا ماهلاو وق 5تاقمالبر اناسنالا لاكاذا ىئ نبا لاق الثا الد ءلا اوع |

 ظ للقلب ل كعنالي * تاكوىديتْدَدمْداَليَو ا رعاشلا لك

 ظ , هنو مراه توصل تاناكحىلا لوي كلذَنال توثو تاقاهبو واوتأرملاتلاهاذاو | الكنماهلاوعديموبلاو *
 098-0 ةدعءو عوز هس 2م1- غل الكان

 قاملادعب تاولو ىلكم ةلوع * قاتلا ٠ سمر فاعل ل

 ىو عمو هلي تلو ىاهلصأ ناكل و مهلوقلاق هنأ ىوحتأا بلاط ىأن نعىرذلملاىورو 0

 َلسَو وهحو ات سناطسشلا لوم اوقفولاه اذكواذكت اعف لقوم هاوق ن مناط

 ظ ناطيشلا لي ولاكن كليو : لل وال وومضلاّلإ وورم كلاي وو ماللا فب ناطبشلا
 يب حم

1 



 3- . سور# رع كيني كد ل دي ايا 5 رق ليو تااؤساب

 اناا (لبو) ماللا فرس ه واولا لصف

 « #رو-2 و

 101 رام شب ووكيلعل دو ه4 اه رات ررظتلاق

 ىلغُت !أةدعح-نكلاملاق لن : ولا ةمفءاهلا هيلع لخدتدقو ْ

 رمعتالو لذ كاشف 8 ىَرحأكيلعوُةلْيوْك مآل

 ىنعبامن اان واول اقلاع ذا عُ دوه ل يقو ةملبلا اوةصضقلا يل ولا و هرشلا لوالي را ْ
 ”ت ه 5

| 
 لدولا برع 0 وانىلا هت هلوقريسةن كان كسصوءا:يضقاو | ْ

 ماك < ا

 هيلزنام لي ولاءاعدوه لد ووهالت اوتاكو لاولار 5 3 نم هلرثك [ةليود بوو تاليا

 ىدعملا ةغيالا لا |
 اق #ة185 د 5<

 اليووةيهراطك توملااخأ هه اهاكتزاوم منوم ىلع

 0 وو ةعي بت سيلاه ارأو هد سس نبا لاف سايقريغ ىلع هوم ليش 1 و لولي وملاؤلاو

 لاعف أ لامعتسسا نماوعئتما + نبال اق لع هنملّمعتس سول هنالة غلاما وبسقلا لعّلتاو 0

 لذ نمل علا فرصول هنال كل ذو هسنم عمو ءاسفت سامتلاّن ال بيولاو نب َولاو سدولاو لولا '

 لاقيلالغ ا عامتجا نم بقي أك املا عتاب ودك هنو هئاالنعابجولا 0

 هالغفال وردصدأا ىلع يصالاو مسالا ىلععف ةراااصق ىأ هلالي 2 رف .ومسسلاف هديتنا |

 دشنأو هب ليو بلع حو
 ا

 ظ
 درأالوديزىدكىثءأالف #2 ا ثىقديرب ليو ظ

 ىلع يصئلافدب رالي ودب للي و لوقت ىرهوملا لاق نمت اذان دارا لقو ىلبا ىنع أ الفدارأ ظ

 هتعفرو كالبشنلاالاس لن تأ ذاق شاذ اذهءادتبالا ىلع عفرلاو لعفلاراعضإ

 س)و ىو

 رب رب لوق بضنلادهاشو نغسل لب ولجو زع هلوق عفرلا دهاش ىرب نبا لاقربخ نكي ل

 ه) مور دو |

 ريحا اهلبس 2 ءرتلالب وف 0 اهوا فرش مولا ا ْ

 وول 5-5 ا

ْ 

 لبولا لولي بلوق يلا ديال دعس مكباذاةيره ىأثيدحفوأ

 ىرح ا ةيقءادملا ىنعمو ليولاءاعد كلك ىف عقو نملك باذَعلا متقدما كالهااونرلا |

 ا

 نم ضرعا ل هريضك نال يول ىداندن" اكفكن اوأوُكّدْفواذهفرضحا ىلاذ_ًءايو ى العانو | |

 تُئاغلاريمضىلا لولا فاض'ومال_ىلا هدلعمد الدوصسلا كرب ىلءمدلاوهو عبظلا مالا ظ

 دقو لاف ه_دفنىلاّلب ولا فيضي نا ةيهارك ىلِ واب سدلب ا لوف اكس نمل مو قالا خالل

 سمزو كو وود و-

 نيقمطمال لي وربزءلالب ,راثلاوهريسغ ِناَدَعَدْ ليووهد.س نا نتا ميلي ولاد

 (ىسبععناربرعلاتاسل 58 )



 اذكه لا باتعنااناهلوق

 لالا ىفةمفاقلا تطبض

 ”رلمكتلا قونوكسسلاب
 لاجتاّرجو لولو عسفرب
 ررخ ءاوقاهيف هيلعبتكو
 موي م ها ةءاورلا

 (ليو) ماللافرح هب واولال هذ نيا

 لاما ل. + !نوذتوملاو * لَو ىنسو ب اًدعْنباانأ

 فعضالمو لهو (لهوإل مهيلعمه واس لولوة لاج رلا هيل تقي ناك هنال كلل ذب من ل #بقو
07 

 لهو «ذلهوب لهودقو عزا كير هلا لولا ىرعودجا هع رق يل هوو لدووهو نيبو عزّتو

 البإفصي اطل لاقل هوتسمو

 0 2م مو-

 قاو' هنح نوي ناك الهو #2 انليحر دعس رو

 داود د ألوةلهو 0 ولا هةيقفأ رقاذارسكلابتلهت وو هبلاَتع هرقاذا هيلا تلو دو

 2 - 0 هم ع

 بوذا داوس فل دوم #3 منعت ير اك

 طيشتلا عقلا لوما لدولاو َنيِعْرَدَك يلو انشا موَلاوةالَصلاءاضقثيدح فو

 تو 0[ تاغووتمزتا ”لكولاو هنمتءزقهنمتلهوو هيلا تعِزمالَمو سيلا تأهوو

 هبق :طاغاأعو هنعوئشلاف لهو توسع أ هادا 0 ا

 ديزو ا ديعسولأ ُكِريَقَف ةلولفو ف ناكلم لان اذا تن[ ف يك ث يدها ه#نمو الك دلع

 ئشاا فله وديزولا هر هريغدب رثتن :ًاوملا ل- مكى لت نأوهو الشو لهأ أءيشلا ىلا تاهو و

 00 لابعد رتل 0 ةلانهسلا تاهوواهسو هسدف طاغاذ داو لموت ؟يىذلان ءو

 امنأىلا لو بهذ دك منمرحاعأ ل ًامانملا فتن ارث ددسلا
 4 ئذلاىلا لوربهوأ ةماعلا

 هللاىذرةشئاعشم لد هدمو هيلاهمهو بهذاذا لّعو [ونوكلاال -فورسكلاب لوتخشلا

 قلهوهنملاشد طاوس عمت روك ِن | رو<و لاق كلذىلا 0 "و بهذ ى رع له هواثع

 ل ل اعلم نإ مدع هوم :
 انالفتلكو هاما 4 سلهورع نبا لوقهنمو تا رحتي الو لون ريسكلاكو ثلا نءوءئوذلا

 لوأ اودل وول أ ىأ ذلداوو ”لعوو رلفولوأ أهتدقأو ى مكوك ؟نالفرلاالا ىو بهذامو

 3 رقلواهتسقل ى ا عزفلا نمذرلا دلولاو شو أ زاشو لو أ ءتقاقثيدحلا ىفو هارثام

00 

 لول هق را انافدش .ثال سهوا فرعنالذالّدرو ىلع هلال ةعيرالا تاني نم منكت0 ناو

45 

 ىشعالا لاك

 الا نال هّتنضْرَعَد ا الفتاهّووهيفنطاةومتيسأ اذا هنعوئشلا ىلا تاكو تدذتلا فو هيسأو

 لسئواولا ناب انيضقامغاومديس نبا لاعّمل نم لس (لسو) ناسنا“ اقل ,اهتعزق

ال: :وذيدما فويل و 70 وول ”لاناذعتلا مالا ولثمة اك ليو لي 5(
 ه

25 



 ان (لولو) ١ ١ - اللا فرح ه. واولالضف'

 ةلاكولا مسمالاو ىسالا ىلع هلكود قو ىثنالا كل ذكو عمَصلاَل كولا نوكيدت وى :ركلا لكلا و

 وهفثهرهأت ؛مايقلا هسبلا لكو دق هلكوم نال اليكوو مسه سهأر موب ىذلا ل-جرلا ل وو ةلكولاو |

 ان لاكن ملل لوقتولوعفم نمت هفلوقلا انهلعٌريكراورمالاهيلاوكوم

> 0 .- 

 3 ذرصى أهلا ىلا اهأكو وث.دحلافو كاهن عد ةرط ىدنفت ىلا ى ينال ثيدح فو

 لفكت ىععوهلق للاب تاكو هلْ وهيك نبال نمت د ديلا فو هيلا اهّرهأ

 ”اررغ عدا الا زا راهلا وت اوالبك وراذكض أب هتلكو لاق: فو هرعم لكلا ىرهوخجا

 راسك الءا واولا تءلق تلكَ و دلصأو تدع اذا رم ىنالف ىلع تكنو تالا لاو

 منا والاثملا نمءام» ؟ماءدالا اذه ىلعتت“ , ملاعتفالاءاتىف تع دافءانلا اهتمتادبأ ئاهابقام

 ءانسالا نإ نخلاخفهراهظازوجالماهدالا ادهنال ةيلص ”ءاشلا نمو“ دلعلا كالتاهيف نكست

 هه 3و 0

 ةمدكتو "للكس تاقتر ةضاذا اوم ولا وكارْبل | وماما ودمت 2 وتالكشااو ةلكتلا

 1 ىل أ هلكوو جب اوريغسصتل اىف تي قبفّلَدِبلا تملا فورح هذهنال و اولاد بعُتالو

 ينيعدىأ 3 بسن باهل يا هلوقو كيرىلالوكوم حالا اذهوألوكوو

- 
 مود 7و

 نءلانعضوم لكومةفرغوهلزت كول م تناك تحول اوهبلش لاول تبسم

 ىلامللا فدي لاف دسلهركذ د

 < وه - مهد ةمودهس ا ..  2 دع دعما

 لوم ةفرغق وذ َدلُح ناك دق »* هنمقل |ىدلاةه ربان يلعو

 ١او ٍ وم لثمذ :وذو ىرذوش لاكلكوم سابق وديان فاردان لعسٌعم ىلع لوم او يسعنا دعوت قام ا 1!وهبانا 2

 دوساللى هربنا ا
 دوس ءماظذ

 لكومتةرعقوف ىغتاريزع 5 تازئأواداعّن كله أ هنابسأو

 حابتلا لاك لاولولا مسالاو توب أو لولب عدرا تكول ولاَ اولا (ط)
 هل مه 85- هموم ه5

 سشرح ىف تلو لاولو تجاه 03 شم متبالكتاوصأ ناك

1 

 ءامدأ !|تدد>ح ىفو نابرخو ىسفبعد> ىلع هيو نمذوخ مش ولو قج نا لاك ىربنبا لاق

 ىدانت اهلولونعمست مالسا ااهلع هيد طاق ددل_-ىو وو اهلورهف :اهديفل بعمأتعاب

 قو ةحئانلا توصي | ىهليقوهد *+:سالاو لد هولا عباتتمتوص“ هلولولا نانْيَسح ناسا

 9 ء مدع 5

 موبلارك ذلءقور ذلا ماهل لولولاو ثنو ءنسرغاا تاوأوو نالوأو امال اقر ذى ث يدسح

 بادعل ناك بس بيذوتلا ىف و للام ول رخفاودسأ نءناتع نن نوح رلاديع فيس سالو و
: 01 7 2 “2 . < 

 بكلللمللايلا 4

 همم هأ ررحو



 ىف طيضءهسأ تدلوهلوق

 ءاقلا خفي ةءاهنلاو لالا

 ءار را هاطلاو

 هيعوصم
4 

 ل١ ماللا فرح ه« واولالصف 22

- 

 1 ىو 9 و

 لبشار تاريخا ىلا ٌقراو # َْدِيْغادقهعصْطَم ف بسب

 / ميكحاهدلو ىفهتلاعتاهنافةس وح تاه ئذلاامآو

 اكاَنَلانَتْ ارْصْمَم «. اك اذلانَتْناَقد أم.« اك انأن مشا وأ نأ هشأ
 النسا 5 لكس الو ناوال:.ةرقلا ىاح 5 ١ اهيئوشاوأ لر

 | لاكوميخلاقي و زهر افيد جتا اومل-رلاقن يم دك
 وو

 | لكوتاولكولا لكرالو ضرُرخهناه يشم ف فرع ىشم اذا ناك ثيدحلا ىفو دال وعطب ىأ

 | كانسلامدلسلا يعيش رسم هربخىلاءرمأ لكي ىذلازحجاعلا ل. قونايقساوديللا

 2 ٍُّ مهو 26 5 هى

 أ عتادقلاتي وهسفن عي لكو ريغىلاهتاكو ةءاورفو لو ريغا ىها هسأ ًارتدل وواسع هلاك

 هلك هتياخى أل مهلا كخأ ىلع تاكو أ دق لاقي ودحاو ىععن الف ءلعلكو واو ث الفك لع

 ااوهزكت داو هسملع تاكا اذا هلك اومانالف تاك اوو سانا| ىلا هّحأ عب ناك اذاٌةلكو ل--رو

 بااطوبألاقو « لكاوبهّنك اواذا يقل ناَسمطلاوأل اعف عضلا لاك اوكملع
 لك اوُمِبرَدغرامذلا طوع 5 اديسنلانأالٍم وق لرئامو

 || موقلاكاز ولو رات ملا ودلا نملك اوملالدقو ٌريسلا تءاسالاكويادلا تاكا اوو

 ٍ وعلا فه بحاص لعلك" ىذلا ليما نم ليو ا وزميو ضعن ىلع مهضع لك اكو وةاكاوُم م

 للك !لكستا ىأءالكلا الكاوتنةياقسلا نال سيات أةعس رنباو سابعلا نيل ضفلا ثيدحىفو

 لَو فوأسهك ١ لو الو * نم اراكماب سا

1 

 هنمو ضعبملا ممضعب ىاكوىأاواك اوف مولا تنعّتسا لاقي هيفرخ الا ىلعامهتمدحاو

 اذاى أل كّتاَنأَكلاناك اذاو نام ثن دحهنمو كامالكلا لبس هنا تفناظةر معي نبا ثيدح

 لاكسشالا نموهل بقلك اوُملا نع ىب مهنا ثقادملا فو هيغل لكي وقار يملا علو

 ا هريغ ىلع لاكَتالا هنم 7 اذاةلكولحرلاه رخال لءامس مدا ولك لك تاو ومألاف

 ||| امناليقو هيوباِف هن عيالود_سقتىلاهبحاص لكي ناو اور داع نمهيفام هنعىبنف

 ْ قه .حاص ىلع لكي لك اوسرفو مّدقتدقوةزمسهلا نمةلدمواولاو لكألا نم" رلءافموه

 ةبادلا تاكوو هرسكسلا ولديك وديدشلاكو اهيفةبادلاقي وبرشلا ىلا خاتكو ودعلا

 ىلاطتلا لاعثع

 انادمك نحو جاع لواتكناملااول تفتك

 لبكوإبو



ْ 

 < هم

 يقيل لوق دسم ىلع لدور لولا لوم بالك |
 هم دكهم همر يم ورا همم

 لافوألا عئاس وسي 93 مود »* يدعم مهرعو
 مدي تت

 رعاشلال اق لاهو أ لقولا عجبو راسم هلق اور ارش واف
 2 - سهر مور

 لافي جادت #* تتار اهدوملا ملكا

 ةرك د ورود هوتيدتك لوقراهمحتو هب اواضنأ لقول او نامل وأو مودلا نملاطام ةوملاو

 دابعلا قازرأي ل يفكملا ميقُاوهُليكولا لاعندقلاعنأ ١ لعأمتلاو ديلا

 لاق الكرنيدو دا وذتتالتنأ زيزعلا لب زدتلا وهلا لوكولا ميل ةتسي هلا هتقبقحو

 هاننسف واوا اونألاق و ظفاملا كولا ليقو ىرابنالا نبا اًمفاكل اتي أَ رلاقيءارقلا

 انقازرأب ليك م و لفك نيكولا 2008 قلخام عيضم اتا و ىذلا ىلاعت

 قزارلا ماو هقناانةزار كالو, ىفاكلا مومن انيفاك ّليكولا منو هقلا انيس. مسلوق فلات

 بزل ىععريكولاىنيهلاوبادشنأو
 اهو َتاحنيحْتعس املابو * ْثَج رش رولا فازوم رلشادو

 اهليكح ورسو اس رس .4 اهلارابالمل وسم فش

 نطيلا نمت رسأ - -رلالتج رار وغلا و ةقانلا مر تراعةقانلا نين نعي ارواب

 حو رتل بوعي وأكد ربو نيالا نعي هنآ نيححرلا ىلا تقيس تقيس'املاب

 تو < ا لبداعو

 هيض ىلع لكويالومدحيو هبل نفاق ادام سب ناقل قاب

 0 ولاَش 07 ارك ذكي دا ف دركلت ءوديلا لستسا لك اوهسيلع 0 وهلا, لكو ديس:

 الف لوو ست تيت اودلا الاى أن الفىلا ىرعأ تاكو و هيماسقلا نص اذا هالاب

 سمعا مه ع ه-- 5 282 5 6 0 هنتوا

 0 لا ا

 1 7 و5 تقتوع هةر

 ه<معد

 نأرمال اذار رع 03 تطير »* مار نأ 1تد 7

 لدكسبلا ىلع كوز مهل فم ةلكو والو ردنا, لك ل جددت مدخلا ضعب ىلع لونا

 هيلعل كتي ووري ىلا ءسه ألك« باع هلك كو لاقبهريسغى ءلاكّئالاريثكٌو اع لك اود اومو

 هرم ©5 © ج

 ىربنالاق هريدغملاةسغأ لكي ىذلا لكولا *« لكوفولهك نتوكنالو « ةًارماتلاك

 وهو مداعنب سقاهسوزلوهامازبرلاو لاق لنادي: تاب ةسوعا منعت ًارمامدهو

 انجل (لكو) ماللا فرح داولا لضم

 بيذسهلا قفعنام هوق
 هعوعمهأ معاش هلوكشلاو



 نورس بيوم 00

 (لقو) مآللا فرح ه« واولال صف

 ٌناعمالاوزيدنسشلا له فو عب زلال لاغبالاو ثلا فلوخدلا لوُعولاوريسلا ىفاوُمَحمأ 00 هد 0 لل ل ود

 مه مهو ه د -

 لاغزالابري جلا ىرفتف 5 درر بطذقك ةرح تححغ
25 

 ا هدو ىموع ل

 لافبإلاةميرس عا #2 ادخو بكوكملازعمالا عطقت

 | اواو كلذكو وتدعلا ضرأ وأ لامملا ىلا ارهظ ني نيلاد هريس فاونعمأاذا ع وعلا لّعوأو

 ا قلذهلا لضتملا لاك املا واو ميفدعير اولا لوح هخ لولا أوو
 لوو سا

| 
 وك ص نيجرل عوف وسلا 0 هلو ل الا مجو“ ىجيىح

 د 1 لا بوتس عزو مداغتدقو اا ألسقوديى اس
 ا قتشااغ ا عديلو اع اوس ووقلا لعل خا الاوق غلا لغاولا نا ىمسالام ل

 أ لدتا َنآلآل ديت كمال نا قلل اذهناكن افهدس بلا هلا ناكم د سل ىأ اذه 0 # مس

 ةفينحو اد شنأ كتل ارصشلا لكلا وفي رصتلا اذه فرصيناذ وتلا نم غلم.ال

 ! تانيا ذو والو ءارص 01 اهداوسنود سل أى رالف

 08 ارش عونا لولا ((لذ 9 0 طاوب وهني امل سْعْل جرلا لّعْوسساو
 سا ا ا

 لو داود لقو ثرذو +دعسالا لارا لتي لبا قد ع

 0 سلا ليقمنبا لاك لعولا كلذكو
 و «و<د ومو ها علموهم

 اناا 5 قولوا محو

 7 ها مدع توه د

 اوال تر ول هيلو لقوم و نفد عاص ٌلكولابحلا و زح نيب دعاسصلا لقاولاو

 ىشعالا لاه رخأ

 لارلاوءادب رلا عم « ىذَلا ليل فهو

 نأ اذ عملا قئزراب ةوصأ تقبف سني ىذلابركلا لول ةفينسو قو

 لقوسرذو والذ ودور مع نم لقو أل ملا فو دوعصلاونه ىذا لقتل نمءاكواهيفّقدي

 ع عارتسالا ل وتلا لودي س ءلعرزمأثيدحىفو . لابن يب لوخدلا نسحأاذارسسكلاب

 لثون تنكر أمون ناكا [رعثيدح فو صالقتلاانب تيوتا ثيدح فو دوعصلا ف

 لف ارش نيكس, لكولاوةراجخ الكولا لوعولا أدهشت بفدعص اى والا ل 1

 ىنمدسحاو ريغتعممو ىرهزالا لاه“ هَرعلكولاو لف ار ص مودلا لاقي دقو ليو هتدسحاو

 بالك



 اند (لغو) ماللا فرح « واولالصف

 دشنو لاغوأ عمجباوءامشالا فرصقملا طقاسلا ف رعشلا

 لب ادب فلا قح . لو ريغناك مالانم ٠ للا فسر او
 هنودس ىو اذغلاى سلا لولا لعل ولان أعجلا وهم سيلا ست ىذملا لغولاو لغولاو

 مهب ارش مهماعطق موقلا قلع لك لياعألا عا 5” نع وألا ل غاولاو لولو ةعراشما ىلع لغو

 رغ اشلالاك ١ وقل ألم لثم مهعم قبو أهمل اهوعدبنأ | راع نم

 هو ةءوودو 420 5-7

 قاسلا سك هيلع قطعت وه #2 قدح مم .لغاو يك

 هه هم

 سدقلاو ىعالاقو قاسلا فكة يلع فاطتتو ىوربو

 5 7 50 ه9 جا مص عش

 لغاوالوهللان لا 35 بقه ريغ ب ةاموملاف

 بو هيلاقو مهماعط ملء لالا اره نةربما ارش ف موقلا ىلع لخادلاٌّل_غاولا دقو

 - ارشيف وعلا ىلعلخداذاالغ و 2 العولغب لعودق و ماعطلا فش رمراولاكب ا رك الغ ولا

 ةئمقن ورعلاف لْغولاِبا رشلا او هبلا كدي أخ نم وهف ا

 دانا ولوشتالب رالف اريكسم أنا

 ىدعملالاق بّسنلا ىلءُلْغاوٌبِرْسو
 همم ة«سل همر ه 4ِد 7

 لمدعب االعانللءو * لغاوب رست غال رشق
 «#ث* م :

 56 ةيل بارسُلا ىلع مسي ىذلا ل غاولا ع دل لغاولاك رقما مالسلاهملع* ىلع سدح ىفو

 سماع ص يه عم ع

 لغوو تاخدىأ !ىطنىفثاَعو ون ؟اكفدادقملاث ددحىفو مهد اعقدملا' 3 اان ومهعم

 ى ًالغوو لوغو لغت لجرلا لو ليقفرصشلامنل ذ 1صخشدفو هيىراؤنوهبفلثدألو غو شلا ف

 عا رالاق دعأ و بهذ لّعوو همف ىراون ورصشلا قلخد

 لكلا ةجاملا صعبت دقو « لغتمأموسلا ىوننأىماستلاق

 زملافر قي انلنك اهيفد باف بهذ ضرالا فل -ةوواهوكخودالبلا ىف لوك لذكو
 قفرلابهنمك وصقل ةياغلا لبا وقف هرب هبف رس ريق هرب بلوتر ال دهرا حا و

 لمعلا ونيدلا 1 و هزهتف هقرطتالام اهقاكت وس ىلع لمكالو قر دنا و تقاهتلا لبس ىلعال

 هد فطاعم وهنساغم لسغملفى الغ ومس ةعمملا م ىو ,ل تفي متم هرئاعشا دحفف و

 رداع سر واط ادور اووهفلخادّلكود اوخدلا ل اوغولان هلاعشتس اوهو

 اذااولْغّوتو موقلا لَعوأ اهفبهذاذاداو نعمل كو ودالملا ف لَعديز وبلاك هسيفلعوأ



 (لغو) ماللافرح ه واولالصف اني
 هال لو ةدولر ور

 . اهلددياع قع نمهانصت * ةماع ىف الع ءوتسمدت وإ و
 كود مم يومو هم 5 هموو #

]درا ”هلقى الع سمالعو ىعي
 ا أ موقوتدت |” 1 هيلين 

 ا أ لغولافسابعنبا ثددح فو لامراة روخيلعاكل :المىألاعؤأةئامملبق 0

 عدذوم ا دوم

 ١ نيغلابلثو هدغ ىلا ارشلا لاكو هلا بولو هنعبلابو عرشاهَاذا 5-1

 ٍ ىأدح اوعلدى أنك تابد_- ١ 0 ءوانملعم هو 5 6 نجف لولو اوال ئىأد هيد

 ىأ هلالي لعوالو العو دوام لاقي هملا لكوَمتاواسملا لولو ةوادعلاءانماعن وع

 ةمرلاوذ لاق هنلالئتالْبوَم

1 
/ 

 أ

 0 هم دوم سودو

 : ميضاهك ىسيراةفاخع اهو العود لاذا د

 0 | هلوقفريمضلاىرب رببا لاقت ةهيملانيغلا,تنبلا اذ هءارفلا دشنأو ادب انعمليللتالاقو

 خالقلا هلم وهرك ذ هير :رسع ىلعد وعل العوجا ذا تح

 اذا

 ٍ العرتنو دن نمدحأو * لة مناك ماذا
.8 08 5 

 86 مأو رس يهل سيو نوم هالك اذ اول تلكم هربت

 »م ةعو < هو جاع -

 ٠ ا .تاامربغنملاتاذ * يقول أو

 1ْ ىلع فرم ة رص انقوون ىلا ن معتدل عضوملا ل -ةولاواهعلا كورلا عا اة>الكلذب تمس

 || حدقلالعوورتزلا هرزلو هلعولا صر. قلا ةورعل لاقبو لما نمةفرمثملا ةرْصصلا لبقو لمحل
0-1 

 دسوو

 : || لجرمسا ”هلعوو هدم_تنبا لاق مرحب نمر عاش مسا ”يلءووقي رثالا كلذكو اهب قلع ىلا هووع

 1 05 3 - 0 ا 5 ب
 لاعو هلك كلذ عجو نام ثلعولقولاَوَّ لعوو نابع لوو ايسئالاهذهدحأب ىعم

 يارلالاقت ءاممسشاةهلّيعَوو نالعوو
 هي و 5 ., 4 و6 8 5

 راح ومي ةةسما ممدراوم هما هليعو نمي ىنتساوح ورث

 لطخالا لاق ىلبج مها لاعوو
 ىلاو وح ومسار ترد 5 لاعوةلئاحب رايدلا نمل

 1 ةغبانلا لاكو

 لاعوىلا اضم * ىلا وبلا نمدلا ةمالظُن نمأ

 ْ لدتا لاج ءرلا نم لولا (لغإ) عومْسمامهالكو ونلايْللا ىو ر ا 91

 فيعشلا
 أ . 0



 54 لم: - دقق رش « داراكنل

 شس ”الالوقناوهملصوال #4 ريش هالي دارج دق 01 حامعلا لوقنا ىرتالأ ||

 ددص 1و موو ةعءو دمع هع

 انعراشمالاهلك اقدحو و يو :ىسفا تدق ىحاصاب ظ :

 مْزلىأ اذافىو رلاد عبق اين زوكامهنأدب ربامتا شفخالا نكلو ري غاللصوهسفاا

 و 1 هو هدا وود .

 عمال ناه-سايقو لوصو ىلع ىج نبا هعجسو ل صفت د ةتعب وهوّلولا لوس أف ديهسنم نك ملف

 .٠ 25- . < . م 3 . 4 5 .٠ .٠

روذلان م” لرخ | لصولا هلدلو هن صودقو ىورلاد_هدىذل! فرخ اوهىذلا ل دولاك ”ةلصلاو
 

 و ه 1 5 يد 3

 ةروك ل_صوموبيذ-لا فو ةريزمباو قارعلانيبضرألصوملاو رش الارهشلاداهلاصتال

 رعاشلا لوقو ةقوزرعم
 8ةسص 5 0 مه مم بور

 مرآ اورصملاموثالصوملاو * اناقارعلاو اًنمدزألاة شنو
 هما همه ا 3 خال هز 0 8 5-7 006

 نملردوملاو سانلا عساتر جاو دوساربدلا لك. ىلعةدادلوصوملاو ةريز+اول وم ادب رب

 دشن أو ف ارعالان با نعهسأ رغم ىلع مىذلا تاودلا
 8 هَ 8 2

 ىل_ ف ةقرطل فا نكل 3 لوصوملا,س ليصقا ده
44 --2 

 لبر ما لوصؤممو ني واوا عاسقجاةهار كة ههواولا بلقب لصاوأ عدلباو ل_رهسا لصاوو
 ىل ارعالا نءادشنأ

 ه< ىو

 ناد و ةءرغلا فاك يلقب و # ةلامابنمل وو 1 !رغأ ا

 ةرحو ونأل اق لالا لوصايلاولديأف ماوُتدارأ

 ووض زكا دو قاض ماج هدوم قدح

 ٌلوصأ ولوصايسوا دما دوغ * مناك فام
 1-2 ل

 ةريخالا ليلا سن بج لاو لعزل ديسابا لاتينا (لعد) لص, لصادير

 نيعلا ارسكو واول مضي لعو برعلاةغاوشلا لاول اذ_هىفدرطيامتاغللا ن مه فو ةرذان

 ى ءرهزالا لاق "٠ ل و :دالاامسا لعق مه مالك نب 3 هنال ادرس كوكي أعبد

 ني
 | ا 1 ءاةريخالا لوو لووول وأ عباد تلات تيسر

 ا فا ارشآلالوع ءولاو لاعوألاو اشي لوعولا ىهودر دة مهريظذو عج مسا 31 ومو عشب ظفلي ةلعو

 ثا[ ىتحع اسلا موقئالث يدحلا فو لابحلا سؤالا ىتال تل لامزآلايشو شي سؤرلاو

 ةربرهىأ ثيدحىفو ترعلا مهلذارالو لوءولا سانلا فارش اللاعب ءوفارش *ّالا عي لاعوألا

 بلغي ىأىرهوحلا لاك ف ئاعوف مدعو ولولا كل نونو راى ستساسلا ١

 . / ا يد 7 م ةمرلاوذلاك لاسجلا لاق يفٌترهذاذالاعوألا تايوّتسا دقو مهاب وف أس انلا نمءاغعصلا 2و 8: عمل .٠ ت1 - .ع 9 ل

 ( متع عابرعلاناسإ - ؟؟ )



 الز ماانرع هدول 4
 اعدت اذاف مهتهل .الدواعجا رك ذتدأواذاومهلىهف تأ تذلواذاةاشلا تناك ةعاح“اشثلا

 .ىتلا ٌةقانلا ة-لهاشلا فتناكىتلا يلي صولاو مهتهل ا و

 ا اال جنودا نيقانعقانع نطب أةعبسْتدَو ىا» ءاشلا نه نطل هد اةرم عنب تلصو

 ن7 ا عج

 وبأل اك و ةيئاسلا ىرك ىروءاسنلا نودلاح رالي ا 1ٌتلَصَو ل قاف

 عذارك ذعباسلا ناك افا ورق نط أ ةتسفاشلا ٌتدو اذا وناك معلا نم“ :ليصولا ةيغون :وةفرع

 أ اها ثلَصواولاه ارك ذوى" تناك ناو فلا ف تكرم 'تناكناوءاسنلاولاجرلا هم لكأو

 ثلتتاشلا ىهةيلهاملا ىف تناك صولا حاصصلا فو ءاسنلا ىلعامارس اهل ناكو مكبديرف | نيل ةضسن اهم ناكو هلوق

 كلم ران اهات تلسواولافتانعو مل بت ضانلا فشار نافنئانع قانا ةعس 0

 .ىفاشلانءىورو ةيئاسلا رحت رجو لاجرال ناكوءاسألا اهبل برمشيالو اهلجأ نماهاأ
 ٍ .دازواهاش تسول قاهل اود ىتلا نطيأل ادب رش تدإو ذاف نطبالا جن اشلا"هليصولا لاك

 هعمل أبن مب ىذ لكل صال ووءذهلاقيفن رطد ىف نيقامع نيقانع ةسهجلا ناطرالا مت موضعي

 شرألا ؟ليصولاو ةعبسس فر سف اجنولصوو نبأ الثىفامنواصردقلاةفوهضعيدازو

 آ لاق هنأ دوعسمنبان نعئورو ةديعب ”يليصوانعطق لاقي 12 را 9 امراه ةديعبلاةعساولا ْ

 | دارأ هنكلو ةددعبلا ضرالا انهه ”هليصولاد للا اهلتحت الحا ارط طعأف ا اذا

 ديس لوةيىلوالا فولاك الكتاذو رن ل ةئاكمارأ انآ

 | موبلاوكدلاهيفىَدَصلا 0 + دور 2 صو تحاتقدقلو

 قورلا دعب ىذااوه لولا فرو ”هليصواهتد_>اوكلذبت رع بصالاو ةرامعلا ةرليصولاو ةرامعلا كاذب تيم هل ]وق
 وس هدد تاك كل

 | قاثلاو 37 اهانه اهلحرايدلا تدع 5-3 21111111010 اهلاصتالك لذ, ترس مكسحما

 لئاصولاو ايف سانل!لاصتاو

 1 0 روكا ضرب ةططخ 0
 هيعالالماحالْن أى قرأو ه« هناجروراو ىلللا اذهلاطالا كلذبهسشنلا لعرب

 | ىفةنك اس مممتد>او لكافاو أ اواوو أ ءادالا نوكيالو لولا ورا دعب مزلد شالا لاو | هضم هآ مراهم

 رابذالاءاهو اهوحضو رحى ىلا ثناء اه كل ذرءاها ضي لضولا نوكيو لان لُْار ءشلا

 ويفكر اهنيك ىنلاءاهلاو اهمالُعو همالُعوعف ةسنك اسوأ تناكةكرمتم ثنؤملاورك ذم

 ورشا ةرعام نسنلا اهلا تلخدان بأ و ضٌأ ومو لدي رباع و مضفور كم

 لولا هعيش نا ورز لك عمال نا هيدي ريال لصولا ىورلا دعب مزلب سفخالا لوقف ىنج نب الاف

 الا ض2 71



 اندلع (لسو) . - ماللافرح « واولالضذ 3 3 5

 لعق امهدح 1تامدقو لاعمن ا يو اع ل

 قولا لاق هعيشال ىأ ليو هل سلو تيعْلصوالواذك

 ةم سوس اع مث

 ليصوبكلاه تم تسلو »* راسنا وكوأ لاء لك"
 عا ا

نعموهو لمضون كلاش 00 ىوربو |
 ىلذهلا لكلا وق 

2000 

 ٍلصْوَلا فرط بَل د دقو ل يصون تمس د
 7ع كل

 هديفقلعدف وان تيلابل بلوه عمتامالعأ تيل ذب اااذد لصوال ىأل + رلءاعد

 ىدنعه ف ىعملاوهدسن ١ لاو تدكسلا نب الوقا ذهلاق هنىل<- هم وتوم اتوا نسا

 هئأآى الص موا ف :راط هم قلع اول وبان مادام وه سدلدب رباجنا ءاعدلا ريغ ىلع
 ومد

 دقؤى لا | صاو الفلا ناءلوقي ىلهاملا لاو ا »الا ناكناو هيل صيف ةلاحمال تو“ عبس

 ىلإ ارعالا نبا دشن أوتيل بلا لّصواملا هلم وب ىلا بَل ىلا ىف قلع

| 

 مهو. ص هم

 ىدوموهف ااصاو في ن نيود اترك كود

 عضومهلعلتممالعضومهلوق الأ كلذ لو ناسنالا تاماذافاّماَي تدملل عطومهيف 5538-2 و 0 .نباقكاح ولى عيسا.علا وألاق
 عمم ها تثعملا 0 00 4 02

 : 2 مى لاصوألا منوال لب وهيلعهللا كيم هئهصو و لصافملا لاصوالا وهما عضوملا

 مهعلاو لاذ خل اوزتلا نيباميعبلال سومو للا لصون اول سودجاولاءاضعالا

 لي ةاغسك 4 هدم . خخ لصوأا نودءاملا سيميرت

 ىلع لاول رهاب خلا وردعلاتالشولاو مصل ِبْلصلا لَهَا

 لودبولاصو أ عمباولادلا زد اورسكلاوهوءيغ هيل _ضولالو ةريغب اطاطعالورسكيلةدح

 - عم 5 2س 0 2 3 5 06 8م 3
 دوربل .صولاوهل ثم ىأ اذهل و ل جراذهلاقيو لصولا نم لكو ماظعلا مه لاصوالا ليقو

 سس و 6١ كف اج

 ا عج "هلي وك ةمكلا واكو هلوأناثدد+لاىفو :هليصو ةدحاولا ن ملا

 هلص وهل :اذو الممر تازامب واسكنه ور عتودحفو نملاريحىأل؟ ؟اصولا اهاتسك 0

 ناجل الزلم عَن زر ادع طش +بايثل قو ةيئامع باث ل ئاصولا ىبتفلا هلئاصو ظ

 : ذولا رمل لاقي ةحضفلا نمةطق دليذؤلاو بالسصلا لئاصولاردارأ نوكبن زوج وأنا |
 نينو ردا تأزامل اودنقت ةئشلادب ل ونامت صولادارأرينالانب الايد و سانعلاو ا

 ىلد ذاسإوا بل هك... مت داأوأ مع بغال قاوم نمل موا ا

 1 ”ندضَوْلا نورستمملا لاق ”رل._فوالوة اسالو رسخت نم هللا لعامل تزن هاوق

 3 م * س و --



 ندع هلأساموناكو هل اوق

 اذكع ةال_صلاىف:لصاوملا
 سصحإلاو ةباهنلاو لصالا يف
 طةسهمف نكي لنا لهسه بف

 ”رلماوملا نعهلأست أل صالاو
 ها ررحو كلذ دو و أولا

 تل

 0 شذ ابد 5 3 00 دا
 ومعمل 55

 ب ذولا لسور لسور راعد 1

 3 بالباب نع فرصا هسرصاناو * اهل لقال ليس تكس ونا

 ظ ونيسان ُّي ثييللا لاقت ئيثلابل ثا ام "لولا ولاصتالا "يلطولاوءلدوك هل. -لطماوو

 | ةعيردولاصتا ىأ ل طوامهتنو لما وصي رن الف لولا ؛دلسو عباد ”لضوام سا

 ا ا نبا اذا المصو ”هلضووعقاويسغاذ هووسو ليو لاك لوو

 ظ اما ينامايأرطقتلاذالاصو مام | تأ اوودربسغ وموصلاإ2اوملا هبسنم والاصو نإ اوم

 | ىسنلا هيفؤامانأوأ نيموب د رطْبالن وهو موصلا ف لاصولا نعل سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىندثو

 أ دج نتا دبعلاك ارضا رختالضلا فق -داوأ أيضا لاقوقالصلا ف ”لصاوملا نع
 ْ ءايشأن عفا سف ىأعبلا ىَصخىفاشلا انبلعمدق تحتالصلا ف هل ءاوملاا مر 0 امل نحنا

 | مامالا لوقيناابنم عضاومفو م فاشلا لاقف ةالسصلا ىف هل _ٌصاوُملا نع هلأس امة ناكو

 .[| ةءارقلا لضانا اهنمو .مامالا تكسزن أد ءناواوقن ىأاعمنيمآه فل نملوقيفنيااضااالو
 ش أ ةئسةيئاثلاو ضرخدوالا يالا ياست دهس قز غروب كلم مالا نو ربكتلا

 ّ |ةلطوب الفلا تأووراوولو هقبسسب حمر الف مامالاربك اذا هتمو امه عضالف

 | لي تس دو هبلالوصولا قفطان ألا لو وقمر هيلا تييدتاذاالصوتب سو

 ظ اهازفناعأن درا نية دسم ىلا اسرتي تحت نيكرشملاالموتصااناك امس.ن ةمادسقللاو

 | ضل صاوتلاو نارشملا دضلوااوانر رقتوالستو قسعالصوتو نيل لا ىلا جوخ تس مهم
 ظ مرلا "لآ درك ذثيدملا ىفرزكست هجر ل صير علوطب نأدا ار مثدديلا فو مراصتلا

 ظ مييلعفتلاو 3 رابشألاو بسن كوذنمني َرْكألا ىلا ناس الا نعت ئ هو ريالا نا لاق

 د لسّصولاةيمأك كلذدضمح رلا عطقو واس أوأ اودي اكل ذكومل اوحلةياعرلاو مبكر 47
 ا

 لضودق ميلا ناسح الاب هن "اك ةفوذحن او اولا نم ضوع اهيفءاهلاو هلصوال صو اهلصيهحر

 «# و
 ْ نمالصو ىاطع و اربعت م ىرُاهنأرباجث يد ىفو روصلاو ةيارلا قلن دياب

 ما اس

 ا ةزئابلا لا والامداطعأ اذا هلدوو هساعَم ف لصوت أ هبلسصتامهن كبه 2و للص أبهذ

 ْ لبحلا نمسا مل ماد كلمه اذهل نواذ خا شيو تاو بود الضم نولاوةطسعا او



 3--و اوو 1 ةيحام وادا يح لن راسي الا ل اخ

 ماللا قرح « واولال صف

 ودعلا ىلءلجا لهنا نّرةمننامعنلا ثيدحىفو هانإ علب اوهملاو هاهنأ هل ضواو هيلاهلصوو ا 1 3 و . : © ودع داون -هع 2-9

 قرت هلا فما لع ست نر هيلصتتب :0ىأ موقلا ف بّرض ىتحهيفنك انْلَص اناصوام

 لاك فادماكلوعنم نعج لعاف الوسوم ىأ ضرالا ىلاهمسلا هال صاوامنس تي ًارثيدحلا

1 

 اهب قويسلاو ملا بلع عش يدح فويل ىلع وعلاج رشا ذكرثالا نبا

 مهكلتلاذاوا ودنا اومدقتفبي رضلان ءفوسلات هرصقاذا ىأريت د الا نيا لاك لسلاح اَم رلاو

 ريهز لوق ىندملا اذه ىف ل.قام غلب أو نسحأ نمو لاقت ليلا مهومراف حامرلا
 و3 572ه <

 اعيَسعااورراضاماذافمميراض + اوُنَعطاذا تحاور ااممهئعطب

 :للصتوملاو ودعلاىلااهلوصواال راتب تدعسّلصتوملا مال_لا هيلع هلت "مسا ناك ثيدحلا فو
 .٠ #- [.  080ا 209 -َ ع -

  0و ققتوموز بقوملوقتفاانلاقاهعابش وواولاهذه ضال يا

 بركات لّصْنا نعل 2و وري 9 ودعم مو سمو لدن |وة.ف مغ مهربغو كلذ

 ٌقاشيم مهن 0 0 .وقرىلا نواصي يذلا الإ رب رعلا لد زتلا فون الفلا:لوق نأوهو ةيلهاخلا
 ةهمددعو

 اوزتعاو قايم مهند قوكشت ده موقب 0 نمالاءاسلوأ أممماوذنمت لاو مولا ءملا نوليكأ

 ىشعالا لاك كلذ“ نموها لعراللار ق

 22 مساع والو همم ى ةءإ

 2 22 0 1 1 0 و *« لئاونن ا
 1 1 َ تدل 9

 نالت لوقينا لاصتالا تبكسل نبا نالف رت

 ءيتدنع* ازتخالاواييد هطقر 9 رلا "اعد لاصتاالا ورعوبأ لاق والف اانألوقيناءازتعالاو

 ىخو لهاا ود تدان ووفر نشيد حلا فو نالفنباان لوقف هسعن

 من اذار ّناوهسيلا لولا قي أرب ٌضَصْماهلاأ روى أبوس افنال فلاي سمأوت

 اهريسغرعشب هرعش ل بصت ىلا *اسنلا ن : "دل صاولاو لسن نا نإ ضعأدنا نأ ثيدح فو

 ملسو هيلعهللا لص ىنلاتثرداسا فو كلذا بل عشب ىلا ى هو كذاب اطلا لصوت

 رودرا ارعشب اهرعشأرملا لصن نأكل ذورعشلا ىف اذهذ بعون لاق :هيوتشلا 1 اولا نعل

 قءاهقفلات دةردتولاك ار ارو ل رخارعشياه هرعش تصوت هاا رخآ تيد حق ىوزو

 ىأ لصولا نكيملامو هلوق لأ تااهاجناة تاع ءىورو هي سأب الذارعش لضولا ا رعشلاهيلصوْئملكو لمارقلا

 فوصباهنورُك مارك هتقرعشلا نعُأر ما ىَرمتْن أس أبالو نوُسعت اي ءلصاولا تسيل
 دا تا دوسأ
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 ةفورعملشاوملاو هلوق
 لشاوملاو مكسحلا ةراسع
 حلا هأ ةقورعم عضاوم

 جلا ناك رلا لصو هاوق
 يليق هالو وراغب عت نأكلذو لولا نادةفاهب رض اهانعم |[ ف ادام طن عدلا

 داصلارسسكوءانل ل مضي ل صو هول

 انهامبا اودااوةددملا

 لدياهفامذ طفلي مدت و

 هرم هأ اهبان ر

 لوشي ورعانأث عمستيكسلا نبا راع لدورّمتْاو نسر نام الوصول لفن ءزتنف

 هدشل اون اضتنلا راجل ىدابملا -ةلوُشولا

 هل دد 9)ز)وزورد دى نه 99 ءوص ع«

 مدجالا ديل اوشو حل و قزام مكم هوقمضاذإ

 أزال شاول _زوُشاوٌىأرومبلاٌاووهف هبا عرتشاذانالخلا نالفلكولاةبد

 هانا أوسولاو هاف أى أن الف طحت اَخوأ ًاودكدجال هصقان ىأ: 3 ال ثاونالفو هقعط

 سابعا نقاد محب راكي فالى :ربنبادشنأ اسلا او

 م8 ى” هس - م

 ال: وأ َراسْنِإ هبحاصي دم « هعيسكو سابعنبا اهنم عدو

 التو نسناف نورك ندع 3 اهكالك دهج يلع هيلا ْتَقل

 فيلا مانيلا ألات عمل ثول لتحامأ

 ظ يدر بهدم راش « ةللقو مالسلا لكلا عرف

 اضعب موشعب عيشي ىلا شْرأعوقلا اجو ةينعايمهسيفوةماهتة يحال ميظع لب مماوهل قو
 | م ه

 | انام 0 هيرب الدر اا 0 2 ملول

 هلصوو دحيىف ةواولا فذ ذوذشك م وفذسحلاو را ومهم وور

 | نمصرصام وءابنألار رك ذنل سو ىألولا مها سوقا رب زعلا لي زغتلا فو همالامفالك

 ٠٠ ديننا ةوقو طخ ل ىلا( ىنلا لتئاونو ريشي فلعل ضع اهشعب ىمم
 دولا ءوَضلْتمتصَتباَو « دشنم لك دشني اهب ماق

 ىلارعالا باء شنأءاوقو ديدشنل ةهاركءايىلوالاءانلا نمل ببث دارأاغ
 لصولا اهي رضا نامغنعفاَدَم »* امناكو املا قانعأواريصم

 شلال سوو ىداولا ىفلبتسلا دك ىذلا بقتل ريسلااه دج اذااهقانعأ اهتم لب الادب 0

 ب 5 دعو د هاربا رونا
 6 - و هدر

 هلصوو



 6 (لشو) ماللا فرح +« واولا لصف

 7 9 مرىلا نوع نإ وعدي نيدلا كلو ىلاعت هننا لاك لءاسؤلا اهعجنوي را و ا سولو ش

 ٌليسوتلاو لئاسولاو لسولا عجب اور ىلا هب برعم سولا ىرهوملا برأي .ولا 0

 ءوشلا ىلا هبل صوّت ام لصالا يف يب هلرسولا اد تآمهللا ناذآلا ثيد_فو دحاولوتلاو | ظ

 يهل قو ةماسلا موب ةعامسلا هلق ىاعتدقلا نيرا يدلل يدارما اود و 0

 ةيؤر لافت بج اوّل اوك ىلا ديلا ىفءاحأك ةلا لزانمنمةلزنم

 10 علا

 ةقرسأ لاس ل انالفذخ لاش ةقرسلااضيأ ل سوتلاو 1 الساواظسر تالت أو *
 مو

 همز

 َيِللاو“املا م ضممدقناكو ئاطلا فير رطغلا نيدقاو لاه جامل ءام ل سن وشو
 2 #«سث»“ سس -

 . ا -ٍّ دوه ةءمدو

 مدل جيك * لس مميزا |

 لصتإل اليلقأل لق هئمرطقي ةر طصوأ لسحب نسبي للقلا املاك هرحتلا,لّشولا (ظ)

 عجلاواليلقالب .اقركصل ا نيب نمحرذيءاموهلسقو لّدملا ىلع ن مالا كلذ نوكمالل قو هرطق

 لازبالمك- لا ىفو ءابملا هنمرطقي لاو لور طقو أ لاسام التو الدو ل ثيل -ٌةوو لاو أ

 لكلا وءامييذرتلا دادؤالا نماذه ىلعوهنريثكلا »املا لكلا لسة سل

 دارج ةيدابلا ف تيا دوروصتمو؟ لاقل ثيل سود قوءاملا نمرطقامُوَلاديبعوأ المومنم |
 ىلا ريدا نع فارعالا نبا لّشولا هلا قي لفسأى عمتصفممهقَسن نم فراق

 ىأهترثكن ما نيل تيل ةريثك ل وشو ةقانو لكلا رمل اوكا ليلا نءرطةيىذلاءامملا

 عمدلا نِملّسولا كلذكو ىلارعالا نبا نءاوآ ىلع ةادل اوُسوقانو نالوا نموت وليست

 هلوق ممضعب رسفريشكلادو ريثكل او لءلقلا نوكي
 اًنبعملارام يال 8 اورداغتمباودعئيلا نا

 لثملا فو ةفينحو أها مدع رار ىلا عيا ا ضارْأ نمُلِسكءابملاش والا و

 ليلقلاهابلا لّتولا "اشو نويعو ةمكلامرمالسلا هيلع لشي دج فو لاول رلاب ل شو

 دابق مايناسب كو أ تنسضارب هسا عاجلا تبدح فو

 أ زارا ضءبل جنبا دشن سس هلك هلظح ْ
 مه وع وه ال |[

 اهلاطتكاو طظبغلا ىماحأ ىلع « اهظاطح نما شو أ دسحو ا

 رو سس

 ىل ارعالا نما دوق

 الشو نمنامع نمو لت مع * اها دوج ىعهيلا ثقل ظ هدم < ايد
 راو راو راس سا اال



 ىفاذكع لا انرفمطنهلوق
 هر وصدو طبضلا اذهب لضالا

 0 لهءالاةرامعو ني

 اذاى_صلا ثانأو لثح

 لاك لاق ع ةءادا 03 تأنأ

 سقلاو عا
 ايغاساهلا رف رعطت

 لاث-الاو عوملا هيىر أ

 حيباشو ءلمكتلا قو هررحو

 سيقلا وها لاف عضوم

 تعمل

 كايد اهنمت در><دقو

 ما سدقلا ىرها ناوبد

 ا

 هلسعا لا لزوبروهاوق
 هأ 2 لرو باذ برو

 مومالكم

 عون 4 مح لس ثول ماللا فرس + واولالصذ

 اهلنا لصتسب ىتاادتلاو ب ةيئاضلاءاز ,الاب رم امرأ تلزامى اد كلم ةماقت ساو رمأ
 0 لاق سا هةعطقلا ةيليذولاو

 آ ْ طيطألا نمش ليد 2 طيار ةرالا بوجدىفلع

 ظ ولا (نند) * هما دق لاب مقيما مرارا عتيل ةزوةارغلا بوح

 نال ووددعلا فلا اروأ عجل وكر :راوضلاو لام رلا فن دوكي هنممظع اهناالا بلا ةقلخ ىلع باد

-. 

 واح

 زمانا ابا ىلنلالةردب ةواولا تنلفو رو نبدا مل ور[ ىرنبالاق زمهلالوراو

 لاروأ ىلع عجاف سدقلا
 همهم و .

| 

 | ا لاتالا عرولجا فرقاه هيلاح ولعل

 0 لامعلا قّررراكلاَز وأىوذنا منول

 دحاولا ىف عافرلا نبا لاقو
 زارعلا هلع تلا رت شمالا 1 ؟ناسلنع

 دما ا

 : وز لرو ترو لات ةنح بنذ هيد نا بتذلا لإ وطوال نسا دوصتمو ألا يو الو

 لرولا ثبخحست بر هلاوريشر دق نوكيا لواطأ أود قعو عفبّضلا بنذامأ اولاق نيعارذ ىلع ةلوط

 ٌعدوو ف
 هنشك بالا شرم اٌبضااوملكأ اودهدم ص ىلع وصر رع هلظ جلا ادام زفتلر

 أ ءالاوبدانقناالا لكأيالوهردصر ردا نهاذاواداوس دا م اوةمللا تنور برت

 : قابردهجلو نيفانثلا اوكار ا وتاملاو براقلا لكأيهنافلرول امأو وهلا لك ايالو بّشعلا و

 ا

 ووو
 انو وك نر واونمةلد ب ةزمه توكش نأ ذو تشو د هيلي نهستنءاشنلاو

 رعالاو رشلا لتر و (لترد) ةتبلا الرو عمس ملانال ىلو ًااعذو نوكتن او هدمسنا لاك

 ظ ةشرلاالو ا دازتالا مال لص اهنأواولا ىلع انيضقامناو لاو ىفاريسلا هرسسفودي ومدس هيلشم ميظعلا

 |( الاانا ولوأ نادال نوك" 10000 ازرّدرو

 | لمئاذا ”هليسومقتا ىلا الفلس ونقل 11 .كولاو ةسحرداا ”هليسولاو كلك دنع زل ”ةليسولا

 دسللاف هللاىلا معا رلا لساولاو هلا هيبوقن المع
 هم 5 هس هاوو< مس

 لساومقااىملا ىارىذلك نب *# مهيعأردقامثؤ ريال س ءانلا ىرأ
 ا

 هيلعهفطتةرصآ انج اروع يبا وو تكيس لدتا هلو هلال سوو
2 5 5 5 

 جييييييسس سبل

 عر 0



 "اة الا نيكد“ ول "عدرا ىبع -. ريت هلع و 3١"

 ؟49 (لذو) ماللاف لح د واولا لصف

 ىف اذكه لبق لكو هلوق لجو اوابكنمم مد 3 نكت ناو بكل

 لكو هلعاو مكن اولصالا 1
 اديح :وهنم الح ودع نأ لح لادوات وقولوا بالو هاو ىتالاو ||

 لحولا (لحوإب ذب ةسامع ءاملااهفعقتتسيةر ديل ولو ليجولاو عضوملا ارسكلاب لوم |

 لوحوو لاحو أعجاو ذي در ةغانيكستلاي اولا ٌباودلا هيف د طرب ىذلا ققرلانيطلا كي رغتلا

 رسكملانلحو ولحولا«بفراصناكملا ل وَّسساوناكملا رسكلا ,ورددملا جفلابلحو واو

 ديسللاق اخس

 لحولاكت مه بطل اور 23 01 و ارامل

 هدم ةهأ لسق

 < هع

 ىأضرالا نمدكح نكت !طوىسرقىفلحوق ةقارس جد لحتوو هسبف 0 اذاهريسغيلتوأو
1 - - 6. 

 يب 314 8 هود

 فأن ةيقع ءرسأ شو د>فو ضرالان مباصقانا أو نيط ىف ىريسيه "اكدب اء ربل -ولا ىف دعو

 «ى- ةعو

 هلأ أهتلتوفىف آ-اوؤضرالا: نمىوّدسا اندَدقباو ضرالا ن مدد ف سرك لح طرعم

 كيما لذغتملا لاك ل اوسلو

 لح ا ريت ذاشوالا ىلعادوكرنيعلاج صأف

 لولا فا اولا لع تحولا رب تقولو ناكملاوردسلا 00 او فلاءىورب

 ىاذكعضوملحوموهلوق لاك عضوم لح ومو هبل أارمش شان الفن الذ لَو اوراطمالا ةرثكل
 ها ررحواطوصضملصالا | و 20 2 2 هدهد

 ” بسم || هليذولا (لذوإ) هضم الذوءاقسلالدو (لدوإ) « لَحْومْىْيَخر هلا للقنم َ

 اهريغو لبالاو سانلا نمي ًلَدولاَحررَبْنيا َةَقْشَرلا ةطمشالاءاسنلا نمّاَدولاودلذولاو ||

 ورعوب أ لاق ةيئاطةآرمل لي ذولاوهمفذَح أاهفعب رس لدول 1 وبلد مداخلاقي ْ

 نم ملقا لة فور 7 ةضفاا نمدكتتلا هليذؤلا انس فق اراك ذولا ىكذهلا لاك

 حام هرطاا ل اوقوىربنبالاق ,لئا هرب ذعحا دس ال :ودضفلا

 ماَنَسلا روعي مل :اًدولك دودج

 ىلدهلاريبك وألا و ةضنلا ةوفص مل ق ود ةارملا "لذ ذو و عجيل لاو نيمسلاٌىر رولا

 مدنا ه+و ضاسوهلوق ريشلالا فيسك أ: ذولا لم « .ةرارس

 رخل يئابوا 0 عج ىلا هئادو ب رم مرأتازامتبواعللاقور ثيدح فو ب بهذلاوهورشتعجرششآلا |
 باوصلاوأطخوهوداضلا نب ليت مهرلا ودار ىرشزلا لانس هن َرهثأدب ربةضفلا نم ةكيدسلا ىهو اليذو

 هسدعم ها انهاك اهمذ حالّص هوجو اهي ىرباارأ [اهاشأاهاوةب واعملا ها ريثاكىتلاهءازآ اهبل ْمليذهةغلبتآرملا و هو

0 

 أل 2 مهو ضاسو

 ( رشععيدازترعلاناسل ب 6 )



 سوماقلا ف لاق لتولا هلوق

 رلمكتل ىف طيضونيتهذب

 ه.دك سايقلاوهو ىلهةك

 : موعد

 اذك ف للا لثولاو هلوق
 هوم هتك لصالا ىف طمض

 جا
 ا ١ مفاوربالارثت لب وادلب اوأاهعجو كرولا فْدْدقلا فرطو فدكلا ىفدّضعلا فرط ”يل-_:اولا

 ماللا فرح ه« واولال دف

 َس ورا دسأ ىلا ءاممح -!لايوو رباج نب ةره سر لاو وو

 لاو فرموب كركي قوسال نينه
 1 لو دسحاولا بَل نممموطباوامَنيذلا لاجرلا نه لولا كار 00 3(

 ل رلاوهسدي ودل ؟؟فدغل هنكموولص ءئىشل ا لثو 06 1( ماعطلا نماه ولالا" ايماكلاو

 فيلا لولا ورعشلا مقاس لكل يثولاو فيعضا اُليثولاو لذ ةسغل هج المليون

 كير ايلّدولا ل قو ه:ملدحلا ل ثولاو فيلا لولا فيلل لابح نمّوالنا ليئولاو ه-سفن
 || مالزتلا لولا لارعالا نبا بيلا نملوحلا لبثولالبقوفيللا ن ملب لا اعيجليثولاو

 3 00 دوو لينؤلا نمذوخاساعمالا ن هلئادوو !اوما اوهو ه-:مقلي ىذلا

 1| جفالي فوطناو عزنا لبا (لج) لون ميكو ناعضوم مل. ثلا“ هلئاوو

 ش 0| و لت ةغلذ 1 وا و 0 اوبتب 0 0 00 :

 ظ الج وريتتاع عب ران سقما ف ان داش ننال رامبل و ا

 ا لعج لالا ذا مزال ناك اذالاثملا بابن .هبشأ مف كلذكو لاقءاملا ارمسكب لي هولحتتو

 أ لجان نولوقي م مافدسأ ىنبةغل ىلع ى ذ'ايلارسكب لعن لاق ن راها امةستلاغلا واولا

 أ ايلا لعرسكلا مهل قتالي فءايلانورسكيأل .هو رسكلاءاهلك لّضت تن ولكن نو

 أ ف نكلوتغلا هذه ىلع انبات نمو ى رشالانءايلا ىدح ا ىّوقتل لحب ف نو ا
 تت ترمك انناى :ربْزيالاق اهلبقامةرم كل ءايواولا تراص لدا هنمرعالاو لمي اهومتناكءالا

 | تاقيغوم» 0 ةواولا بلقنافءايلا 2-2 رد الرس را واولا ب اةنوكمأ لصين ماابلا

 را سوأ ن بن ءمرعاشلا لاق لبو دلو ول قل .نمدو نو بص

 لوألا ودنا . ىلع 5 لبوأل قلو ىردأ امر

 رو وسو 0 <> هد
 برمودا دوب * اهئار هذعال ناراجاواناكو

 اة حاسم ممدنخاو لكم غرف عّيضلاو بثذلا عقواذاو عّبضلا“ ءان :رءوبئذلا ةدعجوأ

 تاق لاَّجوهعجو غلا تناساعقجا اذا اوامو عج ىأاب دواعي ضّيهللا هلوقفهءوسسلافو
 5م ال

 هبثربلكلا ىذور ع تح بونج



1 

| 
1 
 ريسلا,تعْناى اثيضنل ”دق ةقانامن“ 3 ثءانآهركش نايل يا واهلعتددشت دوللود وب | ْ

 اه ةوسد نأ تداسق: اىئاهلس تلم اولوزهملا ريعبلاوشنلا وةوصن ترانص وتازه تح تبكدو |

 ىرهوما دشنأو هقانلل ظفللاوةأ سان ءةباك ه .رك ذامل مييدتاشلذ نما راهن ادب |

 | 0 (لبد) ماللا رس « واولا ل دو

 هرساعت الاهلي تاع ارتد 5 تشتد ةىبلا ىنمو عال

- 

 ع و - 9

 ةمطضلا اصعلا لب ولا ف
 موك و 5 ايولاح وو عمم ا

 اناا هيسك واهلي ومىسأ #2 اهادبع نأ ةيؤجتعز : ا

 شارح قو
 هك 9< 00

 ليي وما فوهتاوراغلا ن مه 2 ”اكعافيلاروبلا ىلءلاظب

2 
 ءٍِ ,,7

 ةبوحنب ةد_عاسلاوو اصةلاكراصىت> فوداوةريغلا نمرعش لوي

 هدص د م سوم 0 1

 مدقلا شن اطايزايهرداعدق * لسعمافك دع :رتماقف

 اًهشىألد وىلع الم وتيًارنرعل الو: لد ولا نمر سنا لاس

 8 نبا هيفىذلا بيشقلا لي ولاود ةرسكلا لاو رلواولا تداعب اوملبملا عجبواسَع ىلع

 اهبّقسي لا نامت و 5 7 لصعألا لب وك 5 ام *« زحارلالوقيلعث

 ل.قودب ّضالبو طوسلاواصعلابدلي 10 ااهبيرضيةبتخُلي ولاول _سغلا دعي بايثلا

 ةفرطلاق ال 9 ,اطو لان سرفلاٌتليَو 00 ررضلا هيلع عبان

 دليل ولك عشق الجش الاكتر
 دشنأو بطالا نمدم ركلات وملاوبيذهلا ا هدم ءزاةلالا و 3 او لولو

 تا ولُْسُملاَو شى ةديدشت 2 وهاس! لاقي و انكئااهسكأ واهب وكس

 وهلق وفتكلا ةل ىه لبق وفتكللا ف :رطوه ليقود ودْصَعلاسأرِفَر رطلباولا 7 3

 همئدهلا ونأ لاق و نك رولا قيل من مل امانلباولا ل قوتك رلا لصد مىمظع

 707 ىهمب كا ىلإ «ىذلادضلأ مظع فرطوهو نسق

 ا 2 د هم

 | فى ءامسد باو بلك 0 اهدراعع 5 ءلأيحدت 3

 نعلا لبر ىذه مالسلاه. اع< عتب كو فتكلا قس قدّضعلا سأر 7 .الار ثلافو

 لثة مد ةلياوجلامالسسلا هسيلع لءامو أنة نحل الدلو مالا امهلعنيسلاو دءو

 انيصشتالىذلا كبحاصب #4 ور مأةثالثلارعت *امو

 لو ىلعالم و تنأر هلوق

 اصعىلعزمش ل وىلع
 يعدم هأ

 حلااهاب وع ىىسادلوتو خلا
 هأ ررحو ل صالا ىفاذكد

 ميك م



 ماللافرح هب وا ولا لصف

 8# دس هع

ام ترق * الباوألب رداك لاني ضإ * دي رجل اقر مقل مضل اديد 5 ثاار ملا
 3 ل

#5 

 ةوقاافلبو سرا هلت بو ا

 انيلب ولادعي راصعالااهب #2 تءاذأدقُيهاذكاتحضأو
0-2 2 08 

 هتاعد 3 فققحاو معلا ولان مهفصيَنيحودمْللاجرلانيلبا اولا تاعج تدش ”ثأف

 ش باصسث يللا لب اولا نمل وم ضرأو ”قالو أك دسمقديدصقي اعجب ناك لبَودعباَو

 ىئاشبأ:باصسلا نيرهقلاتئافءاقستسالاثيدح فو قداو دولاب لبولاو هه درطملا اول داو

 65 م

 و ٍإ نا فزد 1 آل مواولان لسة ةزمهلا و رطقلاريثكلار طملاوهوالب وانو م

 5 رود يووالابو ودل ابو عت را ”و ميول كرما نمل د عب نأ ونا و ر

همكع 2 ”الردانا ذهو هدس نبا لاك ٌّن لامع ولاة بخ لو
 5 ١ انيعر لاقي لئاب ونوكينأ 

 ظ ا ناكثاو هند. ىفهقفاو اولا ذاّضرالا ل وتس اوهلل .ةنياصألوُو شرالاميلعتروألر

 5 اهبركظيلاذا ض هرالا تلو مساديزوتةلافوا مييوتسادلبلاو ٌصرالا تايد ماواهلاب

 ! ةمسعت ناك ناو هيما رك اذاامي وحج اولاكاهل امحشناك نا ومعظم هقفاور وماعطلا

 : أهلي وضرأ ذه لاقيم ان فاو ةوادوكتوتسا ىأت دملا اول وتس نيسنر ةرعلاثيددح فو

 ةفوو لو ءامواركسنال ىذلا لس ولو هلو ”لَتاضر أ اولزنةظيَرق نب ناك دا ىو ه 6 و

 و هوو لباو ظيلغلارطمللليقاذسهن ولافتات ل تلاوع قو: خضر اذ, و

50 
 5 ألاماعأر عب نىك ثندس>ىفو لا الا 0 اعطلا 0

 ْ ناكر وأ ٍ 0 520000 0 5 لا ىد ثيدح و هلوقو
 [ارمهلااىوربو لاول وهوا 74 تريح ذى اةزمهوأولا تنلتف يوه ادتا ثرعذ ةءاهنلا ةرامعو لصالا ىفاذكه

 8س 00

 هن رضمو هر شدا عمر لاق لولا مهقاقم سس ثاذاسملالانولاو همر و ىو رو باقلا ىلع رمعلنب ىدعشي دس قو

 د-ةفهر ”اكزتددأل ام لك
 لكشيدحلاىفو لّقئلاوةدشلالاب ولاول الا لم ةماشولاو ل#ٌهثلا كد هرقل ءولا ىرهوملا

 هتريضهت هذ ىأهتابو تيهذ

 ةرح "باندا تيدا ق يدب رو هوركملاو لمثل لصالا فلولا هبحاص ىلءلايوءاش ىورب ولابولا نموهو هاو

 اىألِيوبرسواديد-ثىأ ذل ال وادا ءاندَحأو اهي ليو ذكرا لبذل ذو مدقت دقو بالا ىلءزمولاد

 0 ئوعم هأ
 تناك اماَصَحلا لولو كاذكل يوباذعو د داداه ترب كلا رهرزلا ودمصلا ل, ووديدش ل

 رعاشلا لاك ٌةمطخلاةكفرلغلااصعلاءايلارسس ل لإ ولاول واوا ارعالان ا نع
 همم هد 5 هس

 ةرفاغ بنار ةدينأةيعامط ْ هتلناكرأ تحسس ىنلا وامأ
 هرذاحتل ب وىرخالا قكذ قد ايلاف ز ىدي ىس؟ىف مصاول 1 2 م عمد م ه5  مدوص



 ديما ننس نا ا ا احا وكم مس دن. .رتاسوسس ومع

 64 )لب وز مأللاف رح واولال ضو

 رعاشلا لاه ةماوالا نب لو أ اذهلوةنو كلذ ىلع دريل هئئادجس أ كاف كوانكوأ |
 م 5 5 رص . ا
 مه مامىداعالادو بح ىلع « انتو ىفانلدالبلا حام د 1ك - .د «ةمهيار د 3 ١
 2 م -2 ْ

 «» رو د6 ع هموم 9و-

 رك ذالو عدلا دعاذادعأ 0 هلأ يدي ورلم

 و صدع ©

 لاك والا ةيمستلا فدحألاٌةف ةرعم لوأو هئانار خانم ينعي

 مو عمده مددت ع ع ع 8ع 00

 راو توهأبوأَلوأ * ىو نأو سءأن أل موا

 طلال زر تيدا ف ةوقوسشومفبو دمام لارا دانلاو زيا نحو نوشأو
 م

 هدعناه ريق م هريسغن ود هلت ءقو امفد تجاو اهع ورق أاءاوصايل قداس :راهريعا ذاىأ

 ىهلدق ردك وعمتي اعبجلبالاو غلا راعن ًامكحنا ف و نح 2 ١ مندل هل ولا لئمةلاولاو

 ناك ىفةيشاملا ناو أ ىممالا لولا مهدوقو نالف نتا لاسقي طقف اهراعب أو لبالاٌلاونأ

 مزابااهع لةفيدسف 5 تعتاد الاتاوتسا راهراغبواهلاوأب هءفَتر 0 1تاعف أ ىلع

 ةسدس "ول سق ىدلو .ةبرشت :الف مقاذإةلأو نم تن اف لاك مثلا تالف نمتنأل جرالا

 لاق وهارون وهو ةوُموهذاكللأوأدقوا ستر ه عيلا ىهو لاول تدمع

 «هعو و

 ىرهوملاهدشناتيبلااذدو #*َ لوم ماحا ارذصمو نحأ »* ءامةفصو

 ةث-هو ال ةه ع

 نفِملا!بنرفلا ل دبضو امهتنا !مهداشنابا اوصئربنبا لاك * أوم ماب ارسم ه

 دقو فوزعم ىح ىلع باغلجر مس -الئاو وو * ل ممن ع هدف ل ع * تاس -.بهلبقو نأ

 طرأ م أ اد ودب ىدقأنببنهن سان ,لئاووهو فرصد الف ”لسفلا مالم

 000 هر -

 نافاضيأو عمم تاكمل لعسفلا ىلعناك واذا لعسلا ىلع سدل هن ال لم ىلع ءاج ه وسسلاف

 لاو نمهذ_ !نوفكلذاهغنا جنبا لاقواهري-غىنوكيالاما هيف نوكيدق مال_عآلاءام.الا

 اذهنم كلام ءلأوَمو مد تدقولةوةذش حو هاماكةلأَمتْلاَماممهلوقن ههذخأ نمامأف
 8م .و هيمو

 هتهر وهرب 2 ن كلا مفر رطْن يذق نب سكن بدلاخ لاك ن نطل او موس وهلا لدفلا

 دااخلاّةِف قمح كلام ناكواولعش «لةوواتشي اا اورو هيد كلامية مود

 ةسدوع ٠ 00 مو #7 2

 هلا باقعلا كلب تقلتو عا نيا عيار * هلا اومل !تنهرذا كسل

 لءادنأت ى اا هوافامن' التل علا 0 ةموهفلأو نمل ومتاكنا حجرا لا ا

 لباولاولولا (دبد) لأمى كلذ ضءبرك ذدقو عقومو عضو موف ني-ءلارسكب ل ء-عُم

 اذ_كهوريي نب كلا ل هكوق

 ررحو طقنريغنم لدالا ف
 وعم هأ



 هاا 2ارأ رة قطع نت
 4 علا

 اماقاذكن م هيالوصومامعننوكي واكمل نوكينيب رض ىلء توكي لوب شنتقملا باك ف ديلا |
 | امأو سمن مّلو أث تثبوك ةيحمنمّلوأديز ىنءاجو كذملو أل حيراذه كلو قف امم هنوك
 | نهحولا أل عواتب دحالواعدقهلتكرتاملوقنا اًرخآالوألو أت كرئام كلو قفا هنوك

 011٠| وكلا نابفولعذ اةازاشا شمالا تق هتالتركتنلا قرصناًالر دب تايم
 فلس نكي لورا عتصي لبر ا كلذّاقبهَبدَسَضملْطامّلو أ برعلا لوقت سهلا ون لاهو

| 
1 
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 | لوتأ عفرين م مهنمو هستنذ ملط املأ ى-عم ىلع هذ ب صنتو لوأ عفرت برعلاو لاف كلذ ل بف
 00 0[ مطااسلز اف ىقم هت عقرب لون ضأن نم هموت فضلا | لعجينأ ىلع هّبكَك بصنو لأ ب صن نم م نمو لاق سيد ءلطأ/ىنلوأ نعم ىلع هنتذ فرو
 1 ةسغللا ىفلزتأ لافدكسيب ىذا سانلل عضو تدب لوأنا لجوزعدق'لوقفحاجزلا لاقو كلذ
 أل اولالرت[4 نوكيا نا زئاجو رخآ هلادتبملا نوكينزئاجبولاف ىلا هاد |ةقيقالا ىلع

 ا -

 [زئاج هتّسك لامٌلو اذهل |وقو عطقتمريغوه ولو هلةنخلا معتومانتمرغددعلاودد كلا لوأ
 03 : ده م 9 8 0 8 7 5 ِِء

 : هكلمأدسبعُل او لئاف لاعولذ لاف ىسك ءادّ !اذهلب دار نكسلو بسكهدب_ءبنوكمال نأ

 | عضو ته لوأ نإ ىلاعت هللا لوق نوكينأز ا -كلملا اد ادق هن'الذبعلا كذَّقَمعَل :اًديعكاف
 َك ملا 7 9 -. .٠ 1 3 6 : ١ .٠

 ةغللا نمهقاقت_ثاولوأ لص انيناوروط:مووألاف هريغيلا يرحلا نكي ىذلا تدملاوهسانلل

 | لاه مدعب سفل رختاالاوءئىثلبق سيل لولا هنا ل_نوزع هللا ةفسص ىف لول اريغتل دقو لا

 نيذهريسسفت ودعت نأزوجالف ل_سوهملع هللا ىل_صءتنالوسراند مس نءردحلا ىفاذهءاجو

| 

| 

 | لكن ملّمفأهنالوآلا قاقتشا ىف فرْضْدام برقأو لاعبو هيلع هللا ىلصدنع ىو رامنيعالا
 اولا ف تءندأو او ةسيئاثلاةزمهلا تباقفلا أل ضالا ىفلّوأناكو اع نموا
 لي لأوهلث موق سوا اذا لوب ل !مهلوق ن مهن اكودن ويس لوقا ارأ ولاقت لول .ةفك رخآلا

 ىفهترثكل فذح هنكاواذكن ملون ود ربامنافلوأاذهبأتيا مهلوقامأوهديسنبا لاق هانعع

 الاعلان كل اريغةلزئع عضوم ىف ل هج ىذلا نكنلا نمهنال ةكرلا ىلع نب ومس ةمالك
 | ليلا لطرتاج عفرااوذاشوهر لادا عضومت عوضوملا فراختلا نم ىو َلوالاملَألاوُحد
 مبا هلعجا ديد حالواعدق ىأارخآ الواو أهل لناس لاما نع ىتسو والافُلولالْخْدَا ىأ

 0 و ظع

 مئةرخاالاوةلوآلا اهتدسحاو بورش تا رخالاو الود تالوآلا نش تلعت ىحو فرصوركشف

 امأ ىامعللا ىو ل اوطلاو لوطالاك اوالا ولوألا بالا لص نا وبابلا لصأ اذه للاق



 دحاو عضوم نكد وءؤافءاجامت كوكو نَدود بابنم ئهذلوونم لف اناا يف يصعلا د

 2 ٍِع 7 . . 03 03 . .٠

 عامجا مهلاقشتسالل واوا ىلع عمد لانا وىره هوذا لاق هياعج وهب ومسسبهذماذهولاق

 لوو ند لعنأ امناهلوق

 ررحوه)_مأتو ل_همالا ىف
 هععصم هأ

 ةفصول دع ملاذاولوأاماعهتسقا ل ]و ةن هفرصت لة فص ةتلعحا ذاوهولاق عجلا أ امه نس واولا - .٠ 6ع و 2و ل كا - 2 ع ا

 انيأدح .ىا ل طلغاذهى 0 00 )وقته تعَرط

 هو رهريك
 رانا منسم 0 لآل الو تيكسلا نبا لاك ىره وللا ١ اًيدح

 ناين هتاج زلنا ين يسع مو انماعنمّلو لاق هناك ماع ةفضيإ_هحلوال |عفرنخلوأ

 ترهطأ ناو ب,ةمْفا كلو ةك هب اغل !لفمتما هل | ذيب تاقاذاوانماعّل_قواعذم

 اموب هربنا سم أد مهسنيأ رام لوقتو كافل قلو: 3 كفل أبا تان تس فوذحلا

 م6 هوَ

 نملو دمه , أرام تلق سأل يق نيمو دمرت اف سمن لو أدم هني ريا

 مالو فاًريغب ًاريغي هان ممالا رى حلو ًأاماعهتستاو هديا لاق كلْذْز واَشلو سم 1نمّلوأ

 رك ذي الكلا مراعلا فأل وقهنمو ل لوألا ىلا ماعلا ةفاضابل لا ماعم ىلارعالا نبا ع

 فامعللا ىو لولا ماعاون امان 'اكفموسفنأباومرواواكأف لكم لكبأف 50 ودب

 لو ءاعو لوألا اعلا و هسفنىلا ىلا ةفاضا ىلعل ولا ُماعىذم ولولا اعل ا اول الامال

 هبضنلو اماعدمهسقلامدي وردس حنو اشي اه سفن ىلا ئوشلا ةفاضا نموهو لوا ءاعو فورم

 هلوقو لوأ حقو ماعدمدارا فرظلا ىلع

 الوأ ماع بديت رهوأ «» الب ىلخأل تناك اهلا

 لو ءاعتلقاذا ود رسام 0000 رلاو ىلاعت ل اها« ىرطلا ىلو ف صولا ىلعن وكب

 نما نمو وات لقاذاكن امكماعممليىذلا ماعلا ىغتّكنأ رعت كنال مالكلا اذ_هزاحااف

 ىلعلو أناللو اماعمتي راقي سذهتلا عديل ىذلاو سما هلي ىذلا هب ىنعتاسغاندغدعيو

 لوأ هشبقأت مكسلا نبأ هياب ا,وهفنَوش لنمو ةركش | ىلع هله نوت نمو ثيللا لاق لعق اسشب
 ومص ٠

 لنادي ردنا لاهو هلسعت*ى* لكل أى أن يديت اذلوأ ذك ل تاو توَدَعةءاسىأ انيديىد

 ىرخألاق ني واولا ىدحا تمندأو ةزمهىلوالاواولا تياقف لوو لصالا ىفناكو لاقل عوف

 عمابجلا دهس تدنأ كالوةكوهولاع هرخآربلوالا موب ولوآلا ماعمستسقاديزونأ لوأ ليقف

 لاقبيذسلا مهلوأىفءاجاذاس اننلاةّئلو أ ءاجلاةيديزونأ هستعنىلائشلا ةفاضان م



 هللا لوسرا: دسم ن ملوت مهو نوفورعملا ةملهاملا ممناللاوق'الادوجأ ا دهولاق لسوام يلع

 ْ ضصرأالا ند بع لوقامأو لاق مان : اي اراغبلا ن وذي اوناك 20 وهيلعهللا ىلص

 لالا, فوُمو برملا ىدقوم شكولا الوتد اف

 دوسالا لوق نم ىنج نبا هدشن ماما دووعلا ى أل ابحلاب فوممهمودارأ أوبل ف لوألا دارأ هنأف

 0 رو لوو ه د:دس» و هد

 ا فذ اما افذقسا فذ مه اوادار أ هنا * مهالاٌنيرط مهارخأت ةحأف * رةعينا

 أ ءاسالا روب لئلا هو هوو « رزراملان هككهادبد 0 00 هلوقىفكلذاةكرلا

 || ناواوقلالا تفنتك ١املنكل اولوا زال انزمملانئارأب -هلوقامأ نيب وتلا ضءبلاق

 ْ امههةريخالا تءاق لق 3 ل قة ةسم عجلاو :اهلن زءلكل [تناكو تنعسم قل! مممةبالا تلو

 براعلا بوخير دنل الاقااوا ةفويقرز 5

 وو لال لقبر #2 هي 00

 ق 0-5 111 و ع ع

 5 و 0 1 -
 هلوقفلافو >لكلو مالاههد- «!نب واو ند هسسأ:لوش .٠ ندم -عامو مالو واوو ةزمهن 077

 ةلزتعقوألاو ُلْوَآلاو لاك تالوآلا شقدلاونأه هاورولاق 5 :رخاو تالنت ماَهج 2

 0024 وا

 0 ل-ثملوأ علو جب دةودوسنمو اق تايلر ىوأ جدن ألز يول قدفولمفأ

 ٠ هه ل لات لاكن معدل ااعوختلوأ نيف وازلادتق سمعو لوألا كاذكو كو زيك

 |١ لئاف تحاو بو أبْوِيَبانملوةنكن النيتزم لوا أه-:م لف أوكي نأ جبن فمالو واو

 أ لقفىرخألاواولاف تمندأ غاواو نيتزمهلا ىدا تيل ةفلوأ أك لصالا تل وقلا اذع

 ْ يفنيواولا ىدحا مغدأو ل_ءفأ ف لأ ةزمهلا لءج مالو ناو او ةسيسأت لما الاون لوز

 ارا ل 1[تلئاسؤالاو ههه قى علو ألو لص ىرهونا لاه امهذذشوىرخالا
 موقلاهو لاك بأقل ىلءاضي أىلاوآلاو لئاوآلا عجلاو كذملوأ اذهمهاوةكلذ ىلء لدي مغدأو 2 : 2 3 ها « فزع 8م 1

 1 11 ا ل 1 1 1 0 ِع
 0 لوأ ل صأ داوق هللا ههسر ىربنبد توأ جشلا لاق ةزمهلوالاواولا تبذل عوف ىلع لو هلصأ

 الأ ناللّوأهسفلاقب نأ هتزمه تهم اذ ذه ىلع بع ناك هنثإل ه#تعٌبوغصلوقوهلأوأ

 ا نوكينأاضيأ مدنال رلاع اهلبقام ىنعامكرح ىقانو فد نااهليقامن كساد ةزمنهلا فيفتت

 كلوقةىففو رصمربغلو وأو فو ردم ل ءودذإ هفرصا ذه ىلع تع هناللع وةىلعلا و و و هلدصأ

 تأت دثفلوالا هحولا فهرك 3 تمّدقام ىلعلأووىفاوأو ةزمهلا بلق حصيالو لو أل جربت ره



 2211110117 1 تل نفد يلب نال ل اع ا ا تر را ,؟ 4 « ةسضن ن0“ رنا ونتعلم . 1س

 نك (لأو) ٍ ماللا فرخ هي واولال صو

 ميهاهلك ىحىرلاة فام # اهدح والا ودع لادا تح ةمرلاوذ ||
00 

 ءولعو#ت هر

 وهفلغي لْغ ولاسقيهسيفلخديى أه بف لغياسلملا لغولا ولت زول لاولا ف الغو ىو ربو الو ورب ظ :

 انيعةزمهلا تيلق# اوسلاولا ل ةموون لع داو رند هو لغومو لو هيلا لال لكو لغو ْ

 لافر ع بيذوتلا الكا لعولاولَولا ثمللا اهيم ينادئاسةلاخشاهدترواهشرس ا ْ

 نممهضعب لاهو تود هبعون لجلال هلي ميقو سيق بارع نم ىمخأ النمل لاه نان دعوبأ
 :ةريشع نم ىأأ:دلبا نموه ىلكملا لاك هني اوهفهتريشعو هنا رون ْمهعملحو لخرلابفاطأ

 اولاق ومهلاتأأ ] ونيذلا ىلا مهو الو وهو ايديل»أ مهومهيلال:ينيذلا الفلاح ر نينا

 هرداون نم اذهو هس ٌلهأدي رب * كلاوغ لاف نكاد 3 دش اوهلصأ ىلا ىأ هلي اىلاهندَدر

 فرحلاول-ْيلأَون مولاي مهلا لئلا هيهأ مهن جرألماروصنموأ لاق
89 

 مههلالويِن يذلا لأ مهفلجرلا 3 .اامأو ةنزوو "ل صوامهلصأ أديزو ةلصلثم“ "هلو ملص صقان

 نولوب اهله نأل لن ا اك رعب رق ا ءاوبيذهتلا ءاب اءواولا تلق راهم اكو

 لوالاو لدا يفرق تسي ىذلا عضوملا ليلا كلذكو هتايارقف لجل ُةمْإمأوهلا
 ب فذ أل اوقورخ الا ض.ةنوهو مّدقاملا

 فوىكمتادملانأب ولولا ونادأ
 ىلوألا ىثنالاو نمْطاففو يلم تدبايىذلا ناهلاولاق لوب َةْضشَمْلاو نولوالا سانلا نولوالا

 ثككتلانيريشتل اه ثينأتلا ثرحنملاجرلا ةعامب كلذكو لا َأو ىرخألثملوألا عجلاو
 لما سوَج « لوك ماوق الدو ىلع وع

 برعلا هان أو كالا ثيد_تىفو نولوالا تاتش ناو يدقق ب رط ىلع نسم ةقان نعي

 ةزمولا خغباضي ا ىوري و برع ةفصنوكي وَّلوألا عج واولا تفوةزمسهلا مضي ىوريلّوألا
 هللا مسيهفايضأو هنع هللا ىذرركب ى أ ث يدحىفو هدولاوه ل قو “الل ةفصواولاديدشنو

 قلاقرألا بقلاادازأل لو لل يالنأفلسو ايف بشغل يعينا طبشلا لولا

 هسفن ىلا ءيشلا ةفاضأ, نموه وألا الضان والا ةالصلا هنمو لك اود امك
 حباجزلا لاق وألا ةيلهاجلاحر رست لج وزع هلوقو لاوّرلا نمىل وألا ةعاسلاةالصدارأ هنأ ىلعوأ

 هيلعح وف نمز شوفو مالنا اذيلع حوف نم زا مدكن آن مناك مَ اوألا ةيلهاشلا لبق
 هللا ىلصدننا لو يرده اند نمز ىلا ىسعَنِمْرْذمملقو مالسلاه بلع سيردا نزلا مالسلا

 ( رمشع عبار برعلا ناسل 1 (

 اذ_هانلمدقن حرز هلوق

 2 رب ظفلي ارارع مسالا

 اره هسلعان مذ اول !ماللاعمت

 سماسلاو عسدارلازملا ىف

 حاصلا ”هلمكت ىفماشسإأ رم

 ج رزب ظفلباهريغو ىناعاصلل

 مهانعبتفةموعذءابلاناالا

 ءزحملاىف كلذ ىلءانهن و

 ررحوهريغو ر يشع سم احلا

 همم هأ



 ْ .امءايلا نعاهب الهنا نمرثك نيعىهوواولان 70 بك عنب واولا تناك ةيرع

 هين لكو لسكر ريغنمهتصبار ا ىفيقدلا تى :رهوملا تلاه عمملاوهب ىببس هبل! بهذ

 وهو بصناوى وب ألاف ارك ليهأ هه تاقءو وأ 'ماعطو أ بارتو أ لهر نمالاسرإهملس 2

 00 اكلات واعطااع :ررهيلا اوك شاموقنأث يدا ىفو ليهمماعط

 ا ربنا لاكي تنس لارأ ل ثلا ىفوىل.أكسلاىفةكربا فاول الو اعل, لاف
 قعواع "ومد :ءىدوأ "العلا ثيدح ىو هنغز ءز ولا ىلع لدي هُو وة هلع قىف لح -نالالثم

 نوليهول همر لاهءوهف تأه قفل نقدا تأ بس لعتوىلاورغتتالو ب يثكلا اذه
 هلوقوهىدعملات د ىرب نبا لاف ناكموهلاقي دندلاو هجئدعإار ثق

 يدب .ه +

 مدمنمم ن نيج ماا ًط 03 نام سوادا اهانّناك

 7 4 عم توم هع 0 تو
 مم لا نمرضانو الي 3 وأ شقاربنمورضلان كك ظ

 نالّدهو شفارب ورع لاف طاب لرفع زا لاو ةحئارلا بط هرمشورصلاو

 باطأ اددعنبتز هرج م 1 ْ 15 و نعلابناد او

 0 واو لاول ااوأدالاتو وو "اوما 0 وال ءووالا اوهدلالأو (لأ أ( ) ماولال-هفر)

 ىلعهنملءاوو الب ىألوعُت ىلعالو وول هملالاودقو يلوا لاما اولا كلذكواسملا

 هعردنا مالسلا هيلع ىلع د د- ىفو رداألاوو م ا !لءاف

 ىأٌتلاو الفك ةرهظن متنكم اذا لاق رهط مَن تزرت- اوله لذ ةرهظالب اردتم

 ىسفن ناكف كلام نبءا اريلا ثيدح هنم .وامتو عض امومىلاأهقلااذا لت او وهفّلكبل ودق كك

 هيلا ىأءاوحيلاّنآو وذ لق ثددحف 3 2 9و راهغلا لو 9 رارذأ تأ اوال نادت :

 نوتلعول ثم تأادلا ومان ملام لب راو ةملاثمللا ة ه:41توربلاءا وحلا
 2 :أرالاعمنز وبال ”ةت لاعتلال املا

 ” و

 قدولا ىلا م هعالو"اهسلاربط 31 هلئابحن مال 2 طتسنال

5 

 ٍْ ا ١ 1الوقنبر ءلاوأكاوهواصملا لئوملا“ ءا ارفلا لاق الئو سنودن ءاودح نا ىلاعتهنثا لاقو

 د و را 1 تيتو ب هضرملا

 هو 5

 0 لوني ماعلا #23 اهتملش كل سفن ثاءاوأل

 لافأل وول اوم لئلا ءاوو دلو وو الأول: لولاة متهلاو وأ لاف وكس تل الدم 5

 سلسل صم
 ة.«رلاوذ



 4 (له) . ماللا فرح « ءاهلالصف
 : 0 م سجس سب جبس ع جوج سسوس جل

 ةيفرعم سلا هاهو لا !ةرادةلاهلاو بدلا اوف نم هود ةلاهلاو لولو فورهملاو |

 ىلا ارعالا نئادشنأ
 وه - 1 0 0

 لوقعمب شيام دال ماس 00 دمأ اع ناك بتتمو

 هتموهودبلقاك ذم اكرد- 0 سلاف ركسزفتدبرولا

 دعه !مساةلقو هعضو٠قفروك دموشوح ران ءالاؤناعممامداؤشا ىقالا

 ميو يل لولا ”افةلاهأو السكب ا رثلاهيلعَلاع «(له) لمانارسز نملاكو تللظملا

 ملا لامتمفرح لا ةيفهلوق هاءانهفراتم باصممولوقامأو لقعالو محل س ءادنا ىنعيامنافلاسمثمف رت لاية ل-جرلا

 فرحلا.ةيذم كلا ةرامع لمرلالاهو لديه, تءنرامىثَأساو كديهيعفرت لام ل لاو لكم نم بول ةم هن“ اكهريخ ىف عمطبال

 مآ لام اهرب 0 ١ 0 سا هس ل هع
 "| طفسد | اكمتشال ذلا مالا١ م اناملات امهلا ف بهل *اة د

 ىلا ياما لاهنمفرب | فابن يسمتجم تيتيالعنلا قمرا نما نايل ييلا وليست
 مسه ع

 يم انهامرخآ له أ امك تداعفقدنخلاثيدحفو 5 لرغالا ل. .4من» لم 5 دشنأو انأهتلعو

 م>| ص لاق هنملامئاامنالمهل ١ ولامهلا اولها رالئاسالُمر رع

 قو 0 ري هواعاماذاث عوق لكب

 ةرسخلالاريثكلا لاملاءاسى أناُنْمَهلاونانإسَلاو لم هلامءاجو تدشياللاسبنمل أ لمدو
 ىلع ميلا فهن 2 ىلمرلابهيسشل هلا ىأ مسالا عضوم ردم اوهىذلا لدهلا اوعضو بلعت نع

 ىلاعتهلوق نمل. هلاف عب رلاو لمرلاهى أدعو لاق مقررا هتدانزك ةدئاز ناكمهلا اذه

 اريقتتاعمض صب لذهلا يو حني ةدعاس لاهو الماشنك لاس

 لم سسبتاجدنعاهجدب + تديعرئانولاتحاذف

 ردصملاوهىذلا لمهلا اوعضوءايلا تطةسف نانا ولوقليل دبةدئازءاسلاو نالعمةناإ-كلاو

 مق رفاهتدا 6 ةرئاز نامل ىفاذهىلع ميلاف هن رثكق لم لاب هسمل هان ىأمسال |عضوم

 ظ جشلاروأعو هيلعاو.باتتموقلا «يلعلابن اونا[ ءفاذ_ه ىلع نزولاف ناندئازنونلاو فاالا

 لذهلا لذفاملا لاه عضوملهآلاو رهقلاو برضلاو

 لم مكمل ىف مشوأك * لي "الاب لزتملا فر عل ه

 55 ناربعتوكلا فسخ سفثلاءوصْنِمَتسسلا ىفءارتام وهون اهلا لوهلاو

 انيضقامناوهدسنبا لاك. « لملك الاك اهأالهتلاهىف « لاق رمقلاةرادّلاهلاوةيرعم |]
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 ًالاَهلاوةسورلونهلا نا تاقناف سءشلا ءوضوهىذلا وهلا ىنعمهرفنالءانا منا اهندعىلع



 0 ظ

 وكي عجلان 3 ةقابلا لواتو ديد > نادل الو ةقانو لجل رلا ىلع لهو

 1 قليو لاه تئذااه-ث ةتاسايلاهلت سلاذااَذ الت لثموه و هيلع مأ رتئذلا ىلعاهلم أ

 ماللافرح ب ءاهلالس5 2 م

 ةئزلب واهتلاوهيلعاهل مأرأنوكمف عبسلاباهل تمشّتفاهريغدلو ىلع اهتزاكتاذا اهل ىنذكت نأ

 0 ١ ناولالا لب داهتلاو للف :وماهد_>اوىساو بايثلاوحال_لاو ىتولاو شوقا رب واصلا

 1 : لاق يلساو سايللا ل نباتذ نئاارملا توه وز الاورغسالا نمتماتلا

 رفح الاورج الا وصلا نمجتاوهلا ىلعاملي د واّتلاَو * آلوائاهظي رنمتاوهو *»

 دقرضخأو ضد أو رج أور فصأ نابن ءاهريهاز واهروُبتَنِ ”زئاذا ضان راللاةيورف- صالاو

 5 اًنانفصي مكن ىفوناولالا ن يم "لعاب سلا دبعلاقو ل وهتاهالع
 0 ا عب هي سم نيل

 هوم 38 هل ا سس

 قالا ها ارقر ىف لعتلا عنمال »* هسا وتلا العدق بزاعو

 2ك 0 ىدعل ءلدمو

 تول امس م
1 

 ْ مولا فن وعلا لكس ليواستلا 95 نا 4 اع

 ١ هللا لوسرلا# لاق ىرخكلرءءاردقلو لجوزع هلوقىدوعسمنبان عددان_بابىرد زالاىورو

 ل ليواهتلا هشيرنم رت حافح هن انتسمالسل اوةالصلا هماعل يربط تيرا سوهيلع هللا 2

 33 ةرجوةرغص نمهيفامو هشدر ند اريل واعلاندارأ ن وألا ةفاتخلا ءا._.ثالا ىأثوقاسب !اوردلاو

 ألي واهلا ضا ابرلا ف ررلاناولأن محرذعا ل لاسقي وضاررلا لو :واهتل _ئةرضخو ضان

 ١ اذااوناك ةيلهاملا فلن ناك“ اولادي وناسنالا لوياماهلصأو لاو ناهد .حاو

 لك. ةءلهاملا فناكو فتحا لّوهملا وا مايفاوقلأ اواران اودقوُأ ل->رلا اوفا نأ اودارأ

 0 نسا ناكواهدنع فاران ىلا 1اج ةموصُ نيلجرلا نب عق واذا ناك هن سا يلعو ران موق

 "|| بيذهلا مضلاةلوهلارانلا كلن ماو ه-يلعاهبن داؤع سل سمانا هند دور طي
 2و هلم هم و

 1 ويزعسإ|دا انكر ان روأ اومعمفتنانطماهفن دوق ,وفاحلادنعابت ودقو دارا ةلوهلا تناك

 شو راج ف صب رن سوأ لاق الحر

 هدم اك - ةرموس»

 لاحم وهلا أران نعدص 5 ههشودصسمشلا هْاَمفَساذ

 ” انعس رج انا لاتواهل عزف زفيفو ةءركس فلوو اهتكراذا لاما اركسيلا ل هو
 0 الامي هيل نان 3# 1

 1 ١ 5 . نر روغن اهقولذا لور #3 دشن أو لملمقودو كار ءالا نبا هاك فرفش لولوه لجرو

 تسلا نما اهلج عن دعت عا وع اسس حم حمس بسر عسر سم دمع عم مدس >7: تن

 فورعلاو



 (لوع) ماللا فرع ,٠ ءاهلا سف ْ

 رخال لوقامأف ءديسنالاعامهئاقتلال لالا فزت ناك استايل ماللا تك دال

 سرَملا سوق طوسلا,كب رض« اهقراطمومهلا َكنءَبرمْدإ

 فستانا ١ اورال وان اضصأ ا عونصم ع وفدموعلا نال ١

 فدا هيَقيليالف باهسلالاو بان الا عضاوم نمدي حسصأتلا نال كا ذر سايبقلا ىف طقأسم

 اممدريسغىلا لودعلاو هؤاغلإ ب سول وأتلا اذه ناعنديسا.قلاو عاملا ناك اذانراصتخالاو

 ليوملاو عصفلارعشلا ىفءاسدقو مهضعباههركول اوهمو لئاه لهو هسابق دو هلامعتسارثك
 لاقدةرعاشلانأالا لوهملاشالو لئاهرم أ ىردزالا عيبزفتلا

 نافذدم نجس وأ ارعىذ * شحو لهاا نملوهمو

 ردا ل لوم الطلا

 ناكم ةالانعل ود موْلاذهمف نون كلوةكلوعُشم ىلعهوجرخ هيلع وأ هيف ناك ناو عدلا

 ةسيمألاه ٌلاَهَمناككاذكو « فويفاهافافأل يهم « ةبورلاف فوت ليهم

 ىلذهلاذئاع أن ا

 لالة ىذعزاننمّقرأ ل * النا ف يطل ىوقتانآلأ

 لاهمٍباَ مق ريو 5 هدسعب ىلعانبلا ٌراجأ

 ع زفه 03 اتلاف كلذو مسيو هل اوم لاقي وول .مسياذكا نالفلامسا لاقي و

 بيذهتلا * ليوا هالي ءابت ىلع .٠ لاتبَلوهامليواهتلاولي وهتلاوهسب لعلوهدقو

 ناس أث يد_>ىفو لجرلا ىنعموةلا لوو؟ىش نمل اعاموهو لب ولاعبي واهتلا

 نيف ثلامالاو فوذناوهو لوه عجب ىهلاو الا اك الا طقادح زك ان 0 اذ نا

 تير >-قىو نمل كالف كيخأالىثكلو هًالرذ ىأث يدخن ىفو

 لاعابئسح نمر ظانلا لوب اوومىتلاءاسنلا نمةلوهلاو هعتش مالا لوهول قلاش رو

 ىلذهلا ذئاب أن بةيمأ
 و هوس
 صاولا ةردك نيرظانلا »* ةلوه عمادألاةيفاص اضن

 وه ع

 تو ل1 لاقك نوح رش كالاهأم لكو ىصلاهبع ٌرفيامءلوهلاو

 اوهام غلا 5 نوفا ادقوأام دلو عك

 رظاللاهبر رك ناك 000 متلوشالا اوهاملانق ورع وأ بكى أل وهلا نمةلوه«-هجوو

 لئلا دو رلاف هلوق

 ىرهوذلا نعيم ىناعاصلا

 هياوصو فرعصتا هلاك مم

 رسكوءاهلا نوكسا لءوم

 لءهلاوةدحاوةهملا"الا

 ها نيضرا 8 عطقنملا

 هعوص م همك فرحلاب



 .(لوغ)  ماللافرح « ءاهلالص5أ 5

 || ةقدساا نءاذكح ةعارااةلومها!فثيدحلا ذو بآطو بلاطو صّرحو سراح ل ثمل ماه

 أ نيب وهني تي ئنلا كتخأود عئمال لا املا اضيألم-هلاو حب ”ز تاما دق ىلا ينعي
 ىف 00 َو رع ىفأن عربغصلا تيبلا ٌلمهلاو لمعت. فالخ مالكلا نمل هاو سفن

 قاسلا بدبح

 هلو هةهناق دو -

 سو وعملا ىف رأت * ْتَدمسْأفَّل مهلا ىفاهيلع تاخد

 : أ فيلا لّكهلاو نس لاريبكلاٌزمسهلاو قال مهكر كو قرخش للام بوثو ضرب الارشألاو
 ظ ١ ا ادق انلا نيام ضرأوناعما لاو مو ةفحوأاكح 1م "لمهن 0

 0 | ىرهزالا لاق مهفيالم الكب مدمدا ذا لج لال تهْهاووْسر لامه ئنودحأ اهروعي الف بورشلا

 5 ٍ ظ قاريسلا يمحو عي رسسلا داوي ََبَْمَلا ( لجرمه) ”ىتايروهول هنعمل! ذهبفورعملاو
 اضيأريسلا تعننهنوكتوةعب رسل -رمه ةقانو ةدئا ازمبماو ىرهودا لاق عيرس فيش لك

 هم و مر سوم سو م ةنع م و سد

 | عب رسلال بالا نملجرمهلاو تال>رمه ”لرمهلا متو ةبصتلا قوذلان ميل-رمهلاو
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 ٍ ظ ةمرلاوذلاق لّحرمعءاحنو « لّجرمه مس قطعن هس «٠ دشنأو عيرسل رمق لجو

 راد سلا لسير كارما 2 لييبا لالا يتدسادا د

 | لجرللبتو عاضلاىنَم نموهم وارتاح ةيشسنونلا داما (لبحإ)
 دشنأوأل .همءاجو كلذك لمتاجر علا عبضلا ة يشم ىشمو علت

 ةيقيرفارداامد و امىلدأ هه ةلينومتحا رانا عابتلا لثم

 ْ |( عضوم لمن (لتم) 3 هللا ارناعبضلا ًهلَعْرَح « ىربنباد_ثنأو

 1 | بيذهتلا قابلا هرسفو هو بيسي لسشمم ذضلا ليوا (لدنه) ليقثلا لكلا

 011 ىمالان تاجات «(دو»]) يل علا ديد يتبل دربوأ

 0 يس

 سو“ قيايلد

 102 ملا 0 تفداضيمنك
0 

 د ديزوأدشنأو

 وهلال 384 ميةىيدالب مانو
/ 1 

 ١ ّ هم م مو زوو

 ظ هلوقو ى الوعى او(مجرحالا ىئااهولوولا ”ليهلاواهماهضنالواولا نوزمهب

| 

 هع و ور 5

 هلاهتالو عرلا» رجأ 1 الاستإثل ادناه و

 كنت اورانشإ واهليةفلالا نوكسوءاهلانوكسل ماللا جف
 أ| اهلبق ىتلا كلا شنب نءامنال



 9 353 7 ل“ ضد ده ا ا واع لق ول

 ؟ه (لمغ) ماللا قرح 0031 ءاهلا ذو

 8 "نامي ئه 2 0 5ع 2

 ةد-سءى لأن عبرطقن 7 .. ورو ى>نبالأق ر هدإا٠ نمزبحناسنالا عتب( ىو

 مده م

 اذكو 00 سلوا[ زالا_تاعقل-هن وديرب ب تاممل ا تولوشن مس |

 ةحاملا تفذك ةحام هنفلل لكلب وأتلا ندلع علا لقتالوهمفىلام وهيفىلناوهيفىلتآق

 ماهفتسا ةققح لهثللا لاق و لئثاسااهفذحاك ةعاط ارك دكا ارلافذ_> ومما فر

 ن'الرارطضا هلصا وتنال هأ ريهزلوقولاق اذكواذك كل هواذكواذكتاكل لوقت

 ضيضعة لك الد الهدا موق قر مهفتسيالو فئالا كاذك وماهفتساف رحل

 قليلقلا«املا ٌلالهلاونزاوكن ملا هوبرعلا نمةلسقلالوت رالولسق ل

 نيكستلا:ل مهلا لم شوا هيداصي اتش هلىذلانانسلا لاا لاو كر راق
 وو و

 تلامو تضان تلم او 5 المهو ةريفرالم سن صخلعا

-0 

 لمه: موهفهعمد] مهو فعضو نوكس ماهر طمماد ٌتاَمَ ا "يو اليم اتلمعو

 1 باشعالواواإلا ا ولا !|هّلبا كرئامو اراهنوأاليل كورلا ه2

 لماهرو هيو لهما تاع ودملانوحاتعامل ناسالو ىملالو هم أالب ىدس موكب ل قو

 ل-ةفىلع رك سلالعافنالحو دوار ك عدلا مس. اهو دل لماولبا نم

 اها ىارال بس لما اولا او "لوم طمعلبا !فكارعالا نبا غلا ف كلذن وك« الواهلمهأدقو

 لاق لو 00

 لن اتاونانالان ماربخ « لع اهلا درطان د جوانا

 كا ابتلاو سانلا "هلة سم نماةملع نوه رو ال ساهكوسوهلمهملا لبالاد رمان دجوانأ دار

 اهدحاو بالا اوصل لا ملال مهب ثمألامهنم صاد الف ضوملا ثودحىفو م

 ”.لههمىأ لمه مئاناو ةفهطثدد_-ىفو ةلاضلا ملا لف لق مهتم ىبانلا ا ىألماه

 هنلأسف ند مويهنيثأةقارستي دح_:موةلاضلاكى وفاهيد يو اههلصتن ماهيفال واهلا عرال

 ىتل |ىه فان نيس سم لكى ةمعارلا اومهلا فمهلعةبراحنبنطقثيد--فو لمهلا نع

 كيرختلا.لمهلا ودمك<تل هيه لمغأ اةةلوعش قمع الوقع الو اس١ :رتتامهأ

 هل-ماغو لمع لي! لاقالملالا نوكالشّمَلاو راهتلابلّمَلاَنالاسّتلا ل_ثمعارالب لبالا

 1 2 طاتخا لثملا ىفو جارد البل زا ماسر اذا ىدسىئالمهاتك. رولما ا

 ا او لا نملا اوصل ملول نعمت اختم فو عار هلىذلا كرما لمهلا

 راهئلالههلا ناالا هلوق

 ةرابعو بيذهلا قلما
 شفنلا نأ الا حاملا
 لههلاو اللالانوكال

 ها ارامنو البلل نوكي
 فاوماَنابامه-ةفاونو |

 معمم مأ دعب



 33 أ لاق نوايا نوما د رثف كلل هشقدلا ىف "ال تاقلاه ل_يلخلا نع 3

 3 غو لع رقدلا كالا هنال لكنا نع طبسضلا له ىورةزجنبا لاق ىربنبالاق للا دش

 1 | عرش تالا برا كال هللا هناةياور فو اح زا تالة وترد

 »معا سم

 دشنأو هاحوأوله

 ْرَدعلاتثدجامف ه ْريخُلدهلاو كله 1
 ا قاطلا ورعنبسّشلاقو

 َ .. ماكتالوزم نمرلام * مظعألا للملا والاه ىلع , موج لح دتدأكا 0

 001 ل ةيرق تناك الواذل وزع هلوق نءهيوم_ستاأسةمالس نبا لاق

 || قوالا_ قايل أ:ءارقفءارغلا لاق وبصأ نكلالا عمن كح اذا لاق بصن * ىلع و

 1 قاكولب قا عاطتنالا ىلع بصل س دون موق ىثت_..امتاونمور ل ممنااهانعمو لاق الولذ ان صصم

 3 | الرق وفءام-االا عم تناك ا ذاالولاضيأ ءارغلا لاقو هري-غموق نمنيعطقنما وناك سنون موق

 | هلوقفحاجزلالافوىأب الع ستعم وتمام قع رهف الا 51 اذاو

 سرابجلاةئبات تاافام ئدعنوكت ذقلموالههانعم بيرة لج ًاىلايفت حال اولىلاعت

 ْ دعت كلاذزب نمفاتوأ .» قيلت را ىهل#

 | لات هوظت كلزام عت هوت تلك لاه هنا قاسكلا نءىحوألا اهل تلد اذهلو ىهام

 0 دشنأوتازفيكو كلذلوةنتأز ىءلاقي وام ىنعع له نولمعت_سف
 ه,-< ع 15ه هم

 مرضخ بأ فاك ؟ق كنتو #23 م ىوأت 0
 سمع 2س

 | ْش .عو
 ظ لوعم نم سراد مس ردنعلهف « َهَنا اربع اش ناو هلوقو

 ١ ا لوف كيلا ناجل انا 0 هاظاذه ىد نبا ل | 3

 أ ىلعَفألهاوقو كدفناحح الفى أت دفا أ لمف تر لال أ كركم البف | 5 7

 عضوللا اذه فءاق نوكتن أ ىدنع نك تجنبا لاك ىأدقءانعمةددسع وأ لاق ناسنالا 7

 اكفما جف ةسالا نماهمام ىلع 00

سفنر قت ن أن اسنالل جينس كاذك كلذنا!كف ىأةرد_ةموأاهباظوغلم
 ا | هلعفاع :يها.يال اوه

 أ ناين واةتمك افتر 7 ٌرلهمأ كةيطعأف ىنتلأس لههتانهسملعجبا كالا دي رتنالوق و امو

 ْ دادقو له ىنعمانلعجا ذا حاج لا لاق كلا كا وكيع قحفرعتنا بيف ئااذك ك اذ
 ا

 | 2 #ذآذآذذ1|1|1|1||1 | 0 للا

 وهذ



 نك ذا وف نيش ل م ع ما

 ندي (لله) ٠ . ماللا فرح « ءاهلالسف
 ليحل مناك رغسلا فهلابحاصرك ذيد تدر
 ليس دوق ميد قلو ع هلع تيت يبا 0
 ةالصلا ىلع يسناذآلا ف «هلوق كلذ نمل ءاولوةي نر را نم سة 08 ْ
 رج أنبا لاق حالقلاوةالصلا ىلاءاع دوهامناحالقلا ل 0

 امددقَبكر افلح « هنَرلاامالاسأ تان
 وذي برقا نافيا باج ءهي وبس سوك رلاذخأ ف كممال لاسر
 م ساق ل

 نما وبرقا وةالصلااوثثاءانعموةالصلا ال. ”جلاقف سيل سوراكالهت سيتا ال
 مما ع

 'يصئةالصلا لمح باطخلا ىف انعهب ود سماكح ىذلا ىريْثنا لاق ةالصلا ىلااويلعوءالصلا ا

 مشرع قاوح لاق اولا دقوريغال ب منلايديرثل اليت مماوفهنمو لالالا

 رعاشلا لاف نتأكن 2 7

8 0 

 ل كن حابصلا ىاداعدنأىلا 5 قزاعُمَاكنمفيطبرآلأ

 ىدانملا للعم كل رم : رابنيعلامسدواهللوقأ رخآل اكو

 نماهل عضودالو اطةف باطشلا فاكلاو ار رولا أ اولاقف فاكلا هءاوة ارو

 الردم رافلابوعديالدرفارعالاذ دهم وبأعم-ةدسعو ألاف ممانتسل اهنال بارعالا

 رعاشلال وذو لاو ع ىأ نيس لوقبال لاف تك لوي انلقلوةباملاقندوُرهالوق»

 لبقأى ألمح لاق هنا بلع نعئىرهزالا ادح هن رمأب لوا هسا ءلعجاغناق * لويس هواه *

 هيلع لخدأوهن 0 ماهفتسالل ىلا لهش ”دقدلا ول عجولا الهل.ةففذحامع خا

 لعق ءاحوأ وُلد شقدااونأ ل )اةفرَع راقذبل ٌر فكل له ل_لفنا هالاك هنا كلذو ماللاو فلاالا

 فور 0 ل ارط طمرغمددشنأو طايتحالا قداز ومالا وفالابهفرءوىرتاكامتا |

 ع - رلانيلضفلللاةفمالتف سار وأ هعمسو ةثالثلا ىهولوصالا
 ةءدن مو

 رَضَح َتغاذا سف #2 يخلهلاوَكْلَم

 هل اوقكل ةثو وة فاه اراض مالواثل أ هيف تاعجاذاذ ادأف رح لك لاقي

 تقئاههاب_ أولو فتلك فقيل فورحلا تاج اذا ل يطل لاق 0 ءانعاوأناوامساَنإ »*

 لت. ع

 حاصلا فورم اولاق امس 000 هب ىوقب وح نم هذبال فوج راو نلا فرحا نال

 ف ىلأ ةباكح ىف ىرهوملا هاك ىذلاو اهلاح ىلع ةلرتنو سس ىلا جاحتاا ورم ةينغتسم هوقلا

 ( رن ءعباربرعلا ناسا تت 5 (



 ىلل_ص'الا ىف طءضاذكه
 ةدامىف سوماةل! ىف طبضو
 مضوءاملا ديد شب لمس

 لاقو ماللا نوكسوءاهلا
 ىناشاارطشلارك ذنأدعد
 ءاهلا ىلا ماللا ةكرح ىل-ةن

 هءععم ةهأ

 ظ لام ءارغلا لاق. هتطعودق كنأب رزقك يطأ لهو له لجر | كلوةريكلا نمو

 عظ مئادبذينأش يعوخأ لهالأ « هلوقلئماد عى أت واجمأب وهوام اهفتسا أت لد قاسكلا
 ظ لافامينت أنو نأ :

 ٌْ ىنعملاق ريال نولاملآ رك ذاذااوق اوقىنهموهونيكسنلا ىنءعتناكافلا ران

 قاتواضب وى أتودق ن_هعقأاتواطرشقأتولاق سشيعوخأامآلأ آهازعم

 ع

 ١ دشن أو هلئاضف يتب 5 دكا ريا ىاذام موو رك ذب عرممأ َّشس

 | ىن_هعتراصاهمالتدد_ةنافلاق 2 و 01 ال نكساىأ #* ال_ءاهللاقب الناصح ىأو » 3

5 3 ٌ | 1 | 

 | هلوقرهالا نمولاق نامزلا نمىنأدأم ىلع ضل او نامزلا نم ىذمام ىلع موللا ضحلاوموللا
000 

 | ىفوثحو لامتتسا ال5 ةمهلوقوىرقاىأل_:ملاقول لريال هودومنسما :ألهف

 ْ *ىلاقي ضيضعتلاوُتملا ءانعمفرحديدشتاارالعكّيعالتوامعالثار ا د

| 

 | ادحاوام-ا هوست ونينك سلا عاسقجال د لاءتةقديرثلا ىلا ههانعمودي رثلا الع
0 

 ا ها مما ع

 ْ 001 قو ذاوتنؤملاو عجب اودساولا هبة وتس و لعقااهبى ٠6و رمثع سخن لثم

 أ ثيدحلا فو ءاهلا جر خم نمفنالا نال اسود سك ةوقفءاهلاكتكر 1 |نامسلفل' الاو

 ْ أ اهل تاتلك ىف ع عريأو هب لبقأف ىأرسشع ة سخن لثم مالا خب رمي لري نول اصلارك ذاذا

 د
 ْ ةفصااهذ- هنمهنا ىأر معي يلع انعم ل.قو عرسأ عم الهو ل. قأ نعم *1 ةدحاوتلك

 ظ
 هل ا «ثم عج

 جاردالا ىفامأف فقولا فز وجي انافنب ود :الد , ال-محامأ لمع نيون دل ف نوصر

 بلعت هقدشل ذأو لمح برعلا تفر رعدقىربنبالاك همس درةْغَل ىهف

 هس

 ل ,المألانو بان فوسأ * ليي عفرلبق تودغدقو
 للص

 رخالالوقىفاشيأةف اضالادفر رعدقو ناز وكن اتا اوَناّذآلا لبعطال اهو
 و3 ع مكن بو

 هأعيسو هيدانتريثك مول * مهالظفرادنم ىلا ميدو

 هوم ١ دو .ءده“<

 تبنلهطاةفينحوألافو * هلرحوهزاهيش م | هز غىره .وطادشن أو لاك

 سام نسال

 لمثل اوك ودع :رسلا قلاش ا.كحا | هتاسنةعرسا 000 7-20 دحاو ضاق ص و دنم

 رولر د.+ دشنأو
 ةءه 2 و

 3 ليش اوُتسرلا مب ثيمت #3 ةفصلا ليتم
 000 م م9سر

 ماو



 مم (لله) ماللفرخ « ءاهلالس

 لاقيو فدشكب سدل قدقرىأسنل اهإ_ مل بوث ىلار ءالا نبا لاك قلل !ةينساولا نه لاّسو لا

 ملا ةيم "الد ثنأوهلوق رعشو + انيطلا للملا ىرذتاك 5 ةبه ”الدشنأو فضتئش هلك ىأنسطلا تولع ْ
- 

 ا 1 2 ريع ه__ى ا ها نا ةيمال ةلمكتلاةرامع
 حانرلا فصي تلسملا لا ةصاوهور قرأن مل نال قوم درالذبى عاش مسا ل_ولهمو قر لوله |

 ْع 2 - خازم 3 5+

 تافصعم لذاوده.نعذأ بانج نيريهزإ هلوقب اهلهم ىم-لبقو لئاو ب.اكوخ أ ةعبب ر زب سقلا
 . يش هالرل 4 * 0 9 ة سوم ب

 نيضقىذبىأوبملا ىرذتاك ليسو ارباجرأن" !تالهله « مهنيجه عاركلا فر ءونامل
 هدصصدهبتك هاعضوموهو

 ىرشهوللاهدش دشنت لاا ذهودكردبداكى أ ربل هلعو هاردا تدك لاقياك هكردأ تاهلع لابو ٍْ

 رعونام هلوقو هوي نعمان درو [6ر عا طمرعش ف ىذلاو ىرينا لاك « موج عاركلا لغو

 رعاشلا ىمملذاوهرمضحام هلرأو هني ذا هرعشت الفل هله لاقي هرعوناكم ف ذخأىأ أ

 نكاوالهلك ىعسي لئاف مسلك سما ىرشز الا لاو ترهو هو لداسقلا مسا لهاا

 4 مود

 امو هجر توصاا َلولهوايده هاز اور عن سدلو لاف ل لنا هتيعن موهسلا نم

 راطنتالا لولهلاوفاصلاريثكل هفازسدم رت سرور
8 . 7 5 3 7 - 

 مكحن هل مرحلوقىف ىمدالا لافوىتأَتلاو
 » مهم هم و ه-

 مدع ايزي لا وف 037 تنطر مده لا

 ه ه<

 00 هد رْضلا هَذه نم هلا نمنوكي اميرات اعيدامهانعمو للكورو

 بيذهتلا ترطظنتو تنسف تاهلهر ثلافو ١ 1س : هب تعقوامد_هبرإ_ هم ى أبكي

 رجأن الوقهنمو هيفعطقاذان الفي فيسلا لعل اقيو

 88و +

 عزمالو سكنالتابهلا ىلع * هيفرشلا لأ قرخ اليو
 لههدسن بالاك هتدد_كام٠اهتاعجاذاف ماهفتسا فرح لهو« ريج .لاثن مر له السور

2- 

 00 ا ا ا اسلم

 ةلزنجنوكتولب ةلزنجنوكيتو ماهغتسالل مأ ةلزنعتوكتو لاق فور ءملاوهاده ماهفتسا هلك

 لاه 0. "التمادي زمن ليف دن تالت مب لو مول ورم وتل

 ملعنأ اى ادي زه نمل هاهلوقواهما عقمسأ ىلع امسحي و ا اذهىتجنبا

 1 وكت وىدمع نيود طيس رمالتأ ١ لعتاكتفى ؟ليسإ زمنا ده اوخ اذهل تاانيرا

 تنل هلوقياس ارعأت عمءارغلا لاق الا نعم نوكتو دخلا ندعو كتوءازللا ىنعمع

 دقلهءارفلا لاق ىرهزالا هتياورو باعث لوقهلكا ذهءديسنبا لاه تكسا ىععتك اس



 ةراسعهركنأالو لاق هلوق

 هركد اواللاقف ىرهزالا

 هئىععم مأ
4 

 1 ادا  اهذخ[يةىاسلااهكرذي واهفالظأ أثق 0 0 قفتت امام

 هيض وه

 "| لاقيب راعين للا نال ناش عفر :رينأ و هبي اوقف ىهابلا لاكو ماش

 قاعج لاهتك لطاملا"ام-أ نمل متوناسللا تتقي رلا عجب عتلاوشطعلا نم ل ب تالفعا
 مالكلا فاود جما لءفتمنا ىلا لكيم اوبهذنييوعلا ضعي لافوردانوهوانلعدلامسا

 00 ا مالو رع لن خس شتلازاجو ل له اودجوو ةقورعم لات

 ١ دحاو بوت وتم لمتارماو او بأ ئرديالش.حىأ ًاتاملهىذ .ونابله بهذ هو بسك
 2 م

 هموم

 الهاجب نسح انالهثدَعَكداو 8 ثا لاق
 مو

 هالات ىألجرلا ٌللعو لهنا لكلا توبكسءلا جيل لاقيو توبكسمل عما
 ١  لئثموهو للملا ىفانذخ اذا كلها ىفانذ خا دقو هقناالا هلال لاعتاذا لج .رلا لامع دقو هقئاالا

 ا دشنأوهقلالاةوقالو لوح اللات اذا لوو لجرلا قاس مهلوق
 ع ةرعلا هلاساما قلو * لملك ماومألانمكلادفإ

 مهلامعتسارثك اذا اذ هلعف:برعلاو لاه ةالصلا ىلع” جلاه اذا ل_جرلا لعد للملا

 ]| انيلعلةرتال مهلوقه_:مىرخالا فوض بيلا امهادسحا فورح ضب اوم ني-تماكلا

 1 ةلمْسلا ودق اولا سايعلاونأ لاق ةعمرطمال ىذلا قيل نمذوخأم لعق هع.ةيال مالك هلّربسلاو
 ا

 | لعاووركنأ ًاالولاكةلدداك هللقاذكهتءاجف رحأةعب رالاهذ_هلاق ةلرتهلاو "رلدسلاو

 ا نعال أ لاقيومللا مس اريغي هيلع دون ىأهتاريغا هيله امو ىلاعت هلوقو ةحيبذلا ىلعةيمستلاب

 م هما طع موسم 01 - هدد

 لاهلهو لهلهو ل_هبوثو هسايقودو لح دفءانلخدأ لاقي املَهف هانا !لاستبالو اذك هلمل
 #0 وس هم 28غ 0 مومو

 ”هلهلهلاو هففشومصست قرأ أاذابوثلا باسنلا لهلهدقو جلا فضى قرل عل همولهالهو

 دوم

 تاغللا نمديفو جتننلا*ىدرلهلهب رول :ةوةصاخ مستلاب لَهله ىارعالا نبالاقو جسشنلا فام

 ةغيانلا لاقت .قيقرلا فمدقتام سمن

 حصان وهئذلا قملاتأبو #4 بذلك شلا لي ظرلزش 2 2

 بوثلاةيرمش اصسناهْوَدر أ عوزدلا نم“ هله هماوألاهلَه بونلا سس أ لاقيو هل هل ىوربو
 0. 8 همو*) تموم9 ىدوهسف

 دشناو همهنمو لوله مو هلوام
 9موس و -

 اوأهلها ف لالطلا كيلع #2 هؤانسأو ىدقدمو

 ةقيفص تسل مشا انما ىهممضعب لاف عوردلا نم ولهما السلا باك رعت لاكو



 5 07 7 كر اف ا يرو د |( خرق بوك أر يبن كنا يكد 217110 اان ا الا لل يل ا ل ا وت م ص
 اك

 (لاف)
 نجارلا لوق نم و ىسرالالهلاو

 ارمعَشلاوربلا الهلا نمل اًريتَقلاو لاطنالا ن عطا

 لاله اورافتآلا وص رهظي ىَدلا ضايسلا نالهلاوهسن مريسكست |اذا ىحرلا فرط اللاو

 فانلةيقيل السما و رفلاب فلا عبصالا لال هورابلا نمةعطقّنالهلاليقودابغل

 لاله هلبقو كره :زالا لاه ىفاصل املا نم ضوللا ىف قراملالهلاو ىنارعالا نبا لوما

 هثمة.حا: قءاملاراص وراد سالا تيهذو .املقاذا و رثدتس:ءاملا نمدت التمادنع .ريدغلا نال

 حجرا لاقيو لاق هولا نسل الغلا لالهلاوفاااربكل اءاملا فصونملهالهلا ثيللا

 لاق ُفرملاو عَرملا لاهلا واب اود لعنلا لاله و ريجلا هبيقرعت :ئنلالهلا و ترسكن اذا لالغ
 8 1 .- «ماس سبأ ,ّ

 دارو مراوؤل لوم ان امناالادىنمتمو

 للا كيسا علم لاو باكا همسي 20000

 موكا لاورا اريقلا ليل ماو دب رز زوبأهلاقالاهو دهان ِِء مح لاش وهن :رق برضى ل لها

 يهز نب بعكا لاف
 و هدم 95

 ليلُهتَت وَلا ضاي-نع مهلامو * مهروُكفالان لاخلا

 نءللهامو لك وذلا نءلاكو نضكنوه نع واذا مالان ءلدلعلاش رأت صول
 سدو اش ع سهسو سم

 لاكيرمتلا ناو لاكيو لا ميدسالا نا لاقي ورَلا نمأرتبأى :سلةيفلاوبألاهرتالادملا ل ش

 سيو م 04

 ىذلا لاكملاو لله مثلج لاقب د عجب /و ىئثنمف نيج مهن العر صيعتلا لام ولات الو

 ا و تي الفلم

 دا ىلا | هدص و - 3 ه1

 الياهتلا اولابيوىورو الإ « . م

 اوعيسصي وءاورنمةياور ىلعاذ_هوةداهشلا,توصلا عفروهو هقئالا هلال أ ةداهش او عيسي

 هلئثاف عفرن مالا اذوش أم هارأالو ىرهزالا لاق هقتاالا هللال ل وقل _لبهتلا ثيالا لاهوال#بلهتلا

 نلعت هدشن ًاهلوقوهتوصدب

 22ه

 مهو دلهي الابل 0 دون كلو عبرام سلو

 ىنوك وداطصي ىذلا ىاسلاو عن ىعب جك مو لعب هقيربهذي# ةيسلاقلا

 سيل هاشْما فدبصلا باطي ىذلا ىاسلا تيبلا اذهريسفتق بيذهتلا فو ناب روجر



 (لاه) ماللا فرح « ءاهلا لصف اع
1 

 1 رغش.دح فو هنعرابشالا مهتاوصأن 0 الآلالهلالهلا ا لرالا

 هرصلأ اذاءرسثمالىأ سانا لالالالا نان اولا سانا هسنعمتا ىشب

 ظ رولا لهدنعكتأو رئارطتتو الالهلاّل هت حاشي وطنا ليمثن لاما ل_جالسانلا

 | ئثبلالهلا ىلا لالهلا نمربشلكد رب اتساالالهولاهميجالا لاه وهلالوتسا ىأءلالشإو هل و
002 

 ةعمتا نك [ىرد القديس نبا لاك نرعلا نع احلل ءاكحاذك ”ارج لاهو نايس نع

 هلوق نمد ََز زونأ دشن امامأت فيعضتل ا اراتخا ىذلاوهمأ نم

 ليلهتممأ لاو ىازلاو « لوموم أمال طك
 لوصومنا امال للهشلا هناكف للم دك وق عمال كاذو لالهلا لكش عاهد ارآهناف

 7 ا

 | لعد حو وا مضدق ىنلا لب الا ني مفلس ةقملاول بلت اليا

 | لازهلاىلا كذءاد أ ىتحب رض دة ىذلا لدلا لالهلاو س وقم ماللا فب للك مرح هريبعل ولالهلاب

 ا
 ا
 ا
 ا

 ا

13 

 ريعبلا لاهدق اان إوالازش هنطب قزتلاو در ”هلغ انو سوقا اذارعبلا لاقي ثلا ولا

 م رلاوذ لاق الملهت

 8ءول روما 1 ا

 جديص نمي دعاناطمل امورج »* الهو طايسلا فا ارطأضْفرااذا

 نا لاق رشد نعدنمسوقتساام وعلا الهوا لآلات تنحف ىأ آف عمو

7 - 00 - 

 ظ : مردود * هالعْتيَرَ يلم ه.درط

-<”ّ 

 ْ لالهلاو يسوأ بارض نملو زها لب لالولاو دمنا اذ_هريسقراطلا مهلا ركنا دارأ

 | تشننو ا ديدح نمل لا ىو نيرام مضت ناكل دواز يكس

 َئ ولا لال هريغلا نوه لاح رلا امن نيام مضت ىت دئادسلا لاقيدب زولأ لالا عمجلاو

 ةمرلاىذلوق نموا نم ذلاوه ليقو ناك امةيحلالالهلاو هثم سسوس
 ٍبقَِوسْنَو فاد باله * هن "كمة ْلعانَدَب نإ

 رعاشلالاك تدلُساذاةيللا لالهلاو ةيح ىنعي

 قرب طعن لالح بيش م دناك اهلنا

 ْ ةمطاا جسام اننصقاهمشاعردفصي ا ارعالا نيادشنأو

 ظ لآلهلا عاش نماه”اك لال ارتدت
- 2 

 ع رافت لالسهلاو ضعبدلااهطمب فوض ا ةراجح نالها واهأ اهدا صنل مادو دو و

 ””لااهلاو 757

 تما هيوم بيوت ا



 كم 1

 لالالا رلا'باصسلا لل وروطمريغاهااوحاموةر ,وطمملا ضرالا هللا لبق قراملا 0
 2 هعو

 ى ًامهجولابو رمت اها :اراكذم النبل ااهلعةمطاق ثيدحىف و لهيدسا اود رس أ احرف ردههججو

 قيس :ًاواحرذلخرلا لاه ىرهزالا رورننل !تارامأ اهشلع ترهظورانتسا

 "فاست ىذا هلت ع الهتم همت اماذاهاّرَ
 مق ل ل0 عءو

 لاق .لاهتك لّمهاو

 انامل اتسو * انريغب :قيلتامماسأ انلو

 اعمال رك امهاكحوريجللا ن نمل ىندأةلاولالمسالا اوحرشلا نم "يللا تلال ”ةلييئاجامو

 حاصاذاللَعوَح فاذا يره فار ءالا نا ايشىألبالو :لد.دنعباصأاملاقي وهتفلاب

 هن ىعسال عرهشلان منيتليالالاله ىعسيل يقور مشلا ةرغؤسانلا هن يينيحرملاةرغنلولاو

 ىم لمقو رحم ىتحدامي لبقوا ارق ىهسي لاما ث الثدي ىمسي لدقو ىناثلارمشلا قدوعي ألا

 ىذااو هاون لام ةسعباسلا لءالا ىفالا نوكبآل اذهول للا داؤسموضرمي تأ ىلا الاله

 لاك :هلهأ عجب اوهعوضنيتيةئ اثلاى هنافنيتللّنباًالاله ى ميسا نارثكا الا هشعامو ىدنع

 مدق:إلا ايرلا لمس هلوق راطقلا خباسىَدتلا حان ”لهأ 5 ادلا صرع 0 4 ىهاوانزلال سي

 بس قدامىؤتببلا اذه هاوقكو ملا خان له

 هحولا ادهىلعال صرعو هي مال
 محيصم ها ادام باوصلاو اراريسلا قلامئوتلارخو + رترارس نو قلن

 تدنرهمشلا رخآنمنيتللوألاله هرمشلال وأن منيتلمالروسقلا ىمب مسيهلا لأن عبيذهتلا

 لالهات أول الهلال ارطنلح .رلا لع ( ًاوارق كلذ نيب ام ىو مديل : والالهني لراصولا سؤ نب ريشسعو

 ليطلتماب ربشلا لهو مكحلا هلالعاني ًرمانأكبتسا ورهشلاالأو ماب هاما تساو اذكرهش

 لاقي الورهشلالهواضي مكمل .هرنغدلاكد قوى :رينبا لاق لع لاشتيالوحاصصلا فو نيبتو لاله

 هتادجلا كلذد_:علوقن :برعلاو رهط لاف مسسيولام ىلعلبخساو لاو لعأو لالهلا لهو لعأ

 ةعسسل انا أن وكم ىتاارداصملا نمىهونفرظلا ىلع كال هن وي_صني كرارسيلا كاالعإ

 طلغاذه ىرهزالا لاقل الهلال هل اقيالو رمقلا لها لوقت ثلا ملا قوفتك مالكلا

 نان عكور دريغالل عسا وُلالهلا لهو رع فأن عد نع ونأكو رلالهلا لعب ررعلا مالكو

 : دشن ولمس شواضبألساو لاخلا لول لأ ارعالا
 #2 ساو 5 وز

 كيب مول هداعل مول و* وتدعي ةسمرعتو



 ماللا فرح ٠ ءاهلالصف

 عفوك يبول قر لالالا له سادقف رك شرا يلا تالوادنع

 | انراصّن مب شرا روي داواذا ىبصلا ثيدحلا فو لهتساو )»ا دقفهضقخو هنود

 ئحارلا لاقو لوسالوبرشالو لك الن مىديفك نينا ثيدحفو
 ةهدورو و هدر مود 0

 رقعملاب 1 رلاليم » امئاكردقر فلان

 نك وة وصخ ةراذا رمل لع وص عفراذا لت ساولح اا هاو توصلا عفردلصأ و

 ظ مترو يلاذ لالخ الم ماي مرحغ ال _هأةسللاهتوصلا عفر ىهولالهالاركذ دذثيد_طاىف

 ظ |رهسصلاونامزلا ىلع عقبوهتمدو مري ىلا تاقيلاوهو لالالا عضوم ملا مشيا هتوص
 امم رس أن عمى ةرمعدو أ ةحض لهأ لوقت هس غن ىلع م طار اذا( ١ رخالابل يمول ثمل

 أ مر لالالا لو ةيسلتلا لالالا ةسْتلاب هتوص مرحلا عفرار الملا مارحالل ل_قامغاو
 أ ةهل الل عيذام وهذه ريغل ل دام ١ لديوزع وق نالذكو ل هون هوس يف ارلكو توصلا

 مم
 ااهج رخةردرك ذيةغبانلا لاق لال ةالاوهكلذف عبذلا دنءاهيمسيناك عباذلا نالئلذو

 رصلا نماهصاوع
 وهم 8 9و. صاع ه 1

 دحسإو ل هاشرب ى مس « .اهصاوغةنفدصةردوأ

 ىبصا|لالهتسا فثي دحلا كادكودسعوت أ لاق اه اراذا هللد#لاوءاعدلا.هتوصهعفر هلالشان نعي

 ْ وب لاقو ٠ سابو ىلعلدةسسهناكاذو امنراصّل مسي قنوت مول داواذا هنا
50-01 - 

 ذشت اوله لونوينبشنانب ؟ت ولا عذار ماكتم لك باطلا

 لاو انرزطتا ا # يد مهوموسملا كيلو

 | حر تقولا كلذ هيرتعبئث هنالالهالا فليق باقلا نعام م هيله دوغعيريغ اذككوه:ملارونءي ريغ ةلوق
 أ بلطلا: 3و صراط قاس نمكلذونينآلاوءاوعلا نيب وهر ف .هلشاءاوعلاهس_ثهفوجنم || ها بدذهتلاول_مالا ىف

 | ىرعزالا لاه هذخأف تلا لعل سرأ اذا ديصلا باك ىئعيهنمءامسلا تلمماو تول فوخو 0 ٠]

 ا 00 11 ولت جبال وق ناس نعماج يدعو اهانة لع لاباو

 ا حاصالو ْلك أالو برشال نم تيأر ل افرع مكسإلا نال نع بود حلا نينا ىف 0 هلوق

| 0 
 ْ 1 لبا ودذدال اولا دع هن هر ودع ر الر ل لطي همدلثم و لوتساف ىذقنيس بيدبتلاةراسع

 ظ 0 وش 0 قا ارغلا نمسا 2 سوألاق تمد تأةاوتلاس رمد تأ عاب هم أه تطةسا ىذلا نينملا ىف

 1 هعصم هأ جلا ةرفباتم

 ظ اهبلوتسا ىلا ضرالا ؟اليلال د, اتاماند تلاع كاسر لاقت نيعلا تلمح كلذكو |

 رطملا



 معه ((لله) ماللافرخ « ءاهلا لصف
 وس هم وز

 لا دياوالا ديقدرخم هلوق مدضلا ماع فةرثكلا دار هنكل مضل فصوبالتدنلاو 5 ٍلكيهدباوالاد_قدرهع 9 ع

 و هم ةرامع :ول_طمالا ىفاذ_

 لسقورطشلا دعت بكسحلا 2 ناو.حلا لكنم مضل لكيم ليمشنبا اوذعوواعليوطلاسرفلا لكمهلاثيللا اهماقم
 ءادبعو اًولعلب وطلاوه لاق مضضلا لب :وطلا سرفلا لكسهلاولي . وطلا سرغلاهيهيسشي عفترملاهنبلا لكمهلا ىرهزالا ١

 ماو ألا 0 لاقفنينمتلامِمر تناكوىلاولا ىلا هتعفرحامتلا ةحو زل صم تنبءانُدلا تناكىربئبا
 تانشلل هراعتساف

 لكس ضجو فرحة حيف لعب ءاضقلام ري مآلانأ * لسن ظوانهدلا تنظأ
 -وهمي ىو

 رخآ ىلا فصونال تننلاو لكبهفرطوهودانسلان اع ل -بناصحلاوقاالسك نع
 هىسععم هأ انهام

 امر زل لكس 1 0 انرصتلا كنار 2 .ولاطىذلا تنلا لكمهلا ةفيشحوثأ |

 0 نوع نرامف هةقلخ ىلع ميفىراصتلل تب لك ول اولاطو :

 سموم
 9 مهم

 ميه ةروص ه#ف ىراصت تدب لكمهلا م كحنافو « لكمهلا تن لوح ىراصتلا دم *

 ىشعالا لاق مالسلا امييلع ىسدعو ||

 اراصوهيفبلصوءاشن د لكم ىلع ياهو

 رطبا( مسالا تيك اوبفقرستملاءانبلا لكسهلا مشرد سا

 هللافل ا فءاقتسالا ثددتىفو هيابصناةةشوهو لس ام الذان رطل لبنا لهو

 1 االهلاوةدشب :رطم اذا باصسلا له لات 2 اورفءاحادكر مثالا نبا لاق ا هوباصسلا

 ارانب وةردان :لدلاهأ اوسا.قلا ىلع لأ عملا وهنمْك صيام لوأ اوهلءقو هنمةعفدلا

 ارطقر ةرطقاذا باصسلا ٌلههري_غلاخ 5 لالهلا مسالاورطملال وأى ءامسلا تلوتساوةدشي لاس

 اذكه حر زي نبالاقو هلوق 0 د_->اوالوراطُمآلا للاهآلارميصنونأ لاق رطملالال مئاو عملا الما هنمودقنا لهو توصل
 طيضلا اذهب هلمكتتلا فوه لبقمنبالوقىاهل

 لصالا فىذلاو فورااو بشعمنك اهلا ليلاهأ علو 31-3 ل بر

 ا١لا : [_ءف ءا ر
 ىارل 1 رلب فرب راطمالا ُل-آهلااولاق ولاق الطالو لال بالون آاهنباص موكا لاله حبب لاو

 قارا م هلع تدك دقو
 هلانءمانلاو عبارلاءزخلا اذاتت ةيئاوتي ماذا مسا تما 3 لهاا ويسداب يمتص 00 دلتا ”لهاهدحاو

 انأر ى- لصالا فاذكه ةئاملا ىلع ف. 6 لاه ىدعملا ةغبانلا تيدح فو هنم بسلا لالوتسا ن ناكراهعل 0

 هتاف 2 يحلل نص عوف وص )و 6
 1 ةد_ثوهوألالمنا لهن راطلاءاسمسلا لنا لاقي ليا دس ةفّيصْا لك لومملادربلاهافناكو

 ةرام 7

 لافو بيذهتلاو ىناغاصلا لاقيرطملالو لكلا لولا ُللشَر اطملل لاقيو الاتسرطملاءامسلا هلا قيولاق هيابصُلا
 هلالهورطملالالهحر ربنا حاصو هتوص عفر اكل. صلال ةاو ذر توصوهلاقيواهرطملوأ ل ذوهامسلا تأت

 ىىكتع ما جا ا 1 جحجحع

 (( رشع عبار برعل ا ناسل - 584 (



 قمدشتت ىلطه لانأهلوق
 مب دب ىطله ظلي لب أ ةدام

 بعدم هأ انهام

 قاذهتاانااقوذهلوق
 قو بيدهتلا او ل_طالا

 قوذفااغاصال هل_هكتلا
 هءوعم هأ تاحءاولا

 حلادال_مهاتناكوهوق

 ىقىذلاول_كالا ىفاذكه

 3 ولا لخ كارتاوحامصلا

 ناةسراعط سوماّةلا حرش

 نمةبتكلاو لخ كارئاو
 ناتوقابفو ها مهاناقب

 هسيفوةدلبلا مس اىنامغل
 اماوذلب مدأع رخل 7

 ةنيك> ان رع

 هةعمصم هاررحواههرك ذيل

 ةلوكما !ىفتءقو ىأهلوق

 همدعم ها ض درملا نمت ر

 ىناذكعللا ىلهطهاا هلوق
 بيذهتلاىفىذلاو لصالا

 ميدقتب ىلمهطلا سوماقلاو
 وويعم هما ءاطلا

 ا. حارسا / اش يرد 8 0 لسحب ينج اي سوو ا
 00 ا ا 1 ١

 ا يا ع يس ا

 ص ماللافرح « ءاهلالصأ 22

 لايحن عن ارعقرأ 5 كإلاطلا بيم

 ”تةوم 6

 | اها اوه تومكسملاناك 2 ل : مهم مهل طق ىلع

 ]| ءايطاتشنو * ٍلَمهموحا صنم قطع نأ »* لاقاديور ىشَعَتلا لب الا. نمّلطهلاو

 دشن أو اديورىأ ل طك

 0 ا دوةءْنول تغيصاميعاوك « اهنثاك لطعمار'الا اسم

 0 ظ ونأ قئاساهعمسيل ةقلطم لس و ةعطقتنىأ قطو قلم ىلبالا تءاجو'ءلموملا َلطَعلاو
 ْ | | الطع لطهتةقانلا تاو دحاو اهل سيل ةآ ةردت ىف تاعاجب ل مط انّح ىأ لطهلمللات ءاج ةدسع

 ةمرلاوذلافو انمعضا ريستيراساذا

 يآ صد“ همص

 ْ لطا اوُهلا تاعانلا قوف افرع 0ك نم هنت اع

 3 : ا بذل لّطولا فار ءالا نبا ءانعالال- اوال موضعي صخر يدل لطولاو

 0 | دولاوأ كيلا نم ساجتلطابملا ولأي لاو لط.هلاو قجحالا ل_جرلا لاظهلا 9 صلال |او

 0 ظ : . هنا ة منن معلا 1 ةلطايهلا عماويف مملح لاه

 كوسم وا تناكساشنلان 3 لح "نلطايهلا لاب وريثكملابا وسلة مخك هرغيةعامللا لّطاهلاو

 الأ نافتخالاث؛دحفو ا خ كارت اونا: سرشط دالب مهل تناكو

 عيبا ديك هلام عجب: نم وقر حلات ملي: تازام لانا

 1 ىرهزالالاق هيفؤيطبر ةد نمتمن رلآط مهلا ثالا لاف ىرهزالا بامئلاوهلا.ةبلطهّلاو

 ك5 ىفىرهزالا 0 اعط تال بدلا هل. ئاندإ_دأ يح فكرعت سد برعمو»

 1 (لمطه]) فدلملا غرزلا ل-طاهلاو نطبلا ىنرتسملا طلاولا ىنارعالا نبا نع طله يرث 0

 ىرننبادشنأو ماعلا ديونلا لقول 1 (لته )ب ريصلادوسالا مطولا كاب رلافبيذهتلا

 ماعلا طب نملقهلا عج أ * ٌتْحأتالعلا ىلعُتَ رض ناو

 11و لولو لعن جالا وغلا نيمو ملل ليلا مسي لاو
000 

 مرام فره ءارسلا نوح »ع اهأن 0 ”نلقهامهللاو

 ْ ةوظعلاءاسنلا نمّةلكمهلاو؛ئث كو موضخضلا لكمهلاو يهالا ىف ىاوعزانهوقلا لاَ ”(لكه)

 سدقلاو ها لاق نيل لمعلا فرثكلا ليلا نم لكمولاو ىنامعللا نع

 درع ْي



 ماللا فرح ب ءاهلالصف

 زو 2000 <٠ ساو

 اولرتذا ضاضشدتااهلّض هو ساق 1 تارا ءاواخسا قلسفلا ةموحف

 (لطغإ)

 ىورسلا حاس لاقو || ٠
 مص و دهم بت 34 و 2-1 - :

 ًالضبهلا ل خارداناذا « هقاسع ريْناامعرالو
 ب هم ش

 رءاشلال اق نيترصاخلا ةضيرعةلضهزتعلاش وى ربنبالاق
 ,و مودملم ةهلددك ة3 همس 7 2ع ود

 ميد فدقناهنرقروصم »* تباجأتمعداذا 6

200007 

 ةاتخ 0 ذاهب ورشا مالكا, لذ وهي رولا

 َلاطَجداحَت دوصنعمهسدق و * لابجالادا.جحّنمنأ

30 5 5 

 لاغل را 5 لاضهاهيلعل لارخآن م

 ما لضم اهعلا قرد ملارطملا نالّطولاو لطهلا ( لط») اًدحاذارعشااءا يلعلف نال لاضع ل ]

 ماظعلا قرتملار طقلا عياش" ”نالطهلا سب :دهتلاىفو فءضو نو تس. عما دراط ءوهورطتلا

30000007 

, 
 د
 ا

|3 
| 

 رطملالطهو الاطوتوان الطدو الطه لطم اسما !تاطغو السر عيال نا لطمااو

 لاك لاطو لطكر طمو اهل لعف الع ءالعفءالطعو لطفعد ددالابراالاتضولال

 ىجمدالا ناك امًءادلاودلدقو عادلا فيعْضلارطملالطولاو * لاطه ملكايلعأتأ *

 سقلاو ها لاق كلذ لثموأ هقوفلطهلاو كلذ رابرصلاو ترك رطمةعدلا

 5-5 وكرت ضرالا قب 0 فاو هيف” الْطه يد

 ىهفالطخ لظتامسلا تاه لا قيامنا وردان اذه لطق لمس ىشءالا لوقف ثيهلاونأ لاك

 نالطهلاريثك ل-طقرطمو لط#باصتسمريغو ىره وم فل ريغب لطم ىشعالا لاف ”ءلطاه

 لطف رطمال دلة ناص-لاشالو رول دولا لاو ءالطه د دو لطاه عجب ل ب ئاعم و

 ع ددأر 5 لرش كا دا ىشو'اعو رس هرم وأو قك اذ_هوساقريغ ىنعءاج' الطق مهل اوقو

 لدطاه مدون ل- سهو عومدلا لطب اعسلا ونس ألحزاول اوقيلوءام_ سة سصاو

 نم عوالنيتفارَدِْتلاَطَعنيِبعىفْرْا امهللاثيدملا فو لطوت عمدلابنيعلا تاطشو

 2 ور قع لاق ةقان وادم د هعتوأ ىذه الطهر ام ملط هو عياتتاذا لطم رطم لال طق

 ّى هرم لطعدسعوأأ 5 ةلطإٌسوطب ص حر رلااهلط# « اسرففص هلاوأد_كنأو

 مسالاطملاو اهقَرع حب رك ضك رلااهلطبي ولاقئثدعبأ.#ث قرع رمال اح

 ةراسع قرفتملارطملا هلوق
 قرف ارطملا عباتتمكسحا
 مكسحناةرامعرطموهو هلوقو

 هموم مأ رطمو»ل دقو

 ا

 لطم باص او هلوق

 لصالاىف اذكه ع ىمدلاب

 باصسلاو بيذهتلا ةرابعو
 حومدلاب لطمتنبعلاو لطب
 هضم هأ

 ىف ضك لا امهلطهبهلوق

 ضكرلا اهريصعي ىناعاصاا

 [هلمكشلا ف سدطب هلوقو
 معصم ها شطب بيذهتلاو



 000000 ز ز ز ز ز ا

 ليل هلا يرهرالا ع دع رفنكيرلاذا ةملبز هَ اال ضدي وينقل كالا سا

 لقزهبا ريدامأو لقرهة حج رتفلاك (لقز 9 اعقدمار ةفرةتفااذا لب زو ريسيلاهفاتلا ئذلا

 هيحاصنُدا يغنمتيكر امّلكعا نو نع يليق لش ليش هديستا (دخه) ىازلاب وهف

 ثيح هيلع غلي هيحاصنذا ريغ نم لج راو اجعل اهريغو لب الا نم ةل.ثهااى ةرهوللا

 لاو هدريمديرب
 لاهيبالا مرسم 00 استمد ”ليشهلكو

 نيتوجنمأطملاهيفعقوفرحاذس هرودتمو أ لاك بصتعااماهريغو لبالا نم "لّدهلاو

 بمنع اماهريغو لبالا نم ”رليشهلا باوصلاو اهريسفت قىرخالاو ةملكلا سفن ىفامهادحا

 لش مينمانمب ورعلا رخافمل |وقي لاه هنا ىلارعالا نبا نع بلع نءانل تىثأو لاه بصّتعاامال

 لارين ا فلبالاحا صىلاة-انحلا اوذل_>رلا تأ: نأوهو ”لشهلا ى طع نمائمىأ

 هقلاو ةنيعسلا ةّنسْلا ةقاسنلا ىهاولاقهريغو ارش ناف "هلم ىلع" 17 ول ومكر هتان ئشتف اذان

 ىسعقفملارارملا لاك ريثكلا لْمَهلا !(لذم] معأ

 ٍلْصَولاَىَدَلافةيدعاركب 5 اهني داعو ليلا لس الصأ

 ا ءاسنلا نم" يول ىرهوملا اهضمح عفترا ىتلااضِيأ ى هو نيم د بلا ول :وطءال_ُّفهةأ ساو

3 

 ا برحلا ره مأة#حلستمةعامجب ”لشهلاولخيهلاو ةريزغلا قوثلان ناسا ةبطعلا

 ريبكونأ لاق د

 م ه< ومص همهص و2 سه ووملع

 لست بطل معبر 5 ىنئافلاذقلا بش تارهزأ
 م

 اوسبل جب رعب عاملا لَصمملالئقو "لضمه لدقاتمسا ل_هجاذاف ةعاسج لضمه !ثمللا لاك

 مظعليوط مضل ضمه لجبو سانلا نمةعاسمللا لقو شدشسا لمقو ةلاَجّرلا لّضهلاو ريثكلاب

 "لضيهلا لدقو ف دَتلا ةمصضلاءاسنلا نم ىهوةربزغلا لبالا نم”هلًدمهلاو كلذك ِلَضهةقانو

 لاك سانلاتاوصأ هلَّضْمهلاو لَم ربعي لاقيالو نسا ى مءاشلاو لبالاوءاسنلا نم
 9 ه-

 1 تيمكلا لاق لضم مهدحاوريثكلا شدحلا لّضهلاو 5 اولرنذا شاضُشل | اهلّضعو 8

 مهم 9م م” 9

 ُلَصِِملا برعلاوزعلا 35 تح نم لرب سلو حو

 لضع لجرلا نمش اضم جامونو 03 ةقرشبامويول اسيا رخال اكو

 همكلالافو

 )“007077011 ] ]|]|]|]ذ1]1ذ1ذ ]زري 00 00060 ا أذ * #آ#آ ]1 زذز>70“ 7717

 15” 07371 ]| |1+ر400101100101(1ذ ز ز ز ز ز ز+زة]ز ز ]| | ]| | | ] ©
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 ْ ا 1 ارهوال رخو ه لد هول عا ام لع داو ل جرا بمدفومل

 اك سال

 لمْ ممكنا اشف ناك ١ 2 اره نم هقاسوةكدو 03 هرب فتح الولهنلاو

 و و 5

 رعاشلا لاك لآ: ارتد لككربنبا لال وهموم هدأ: اره أنا هتلرهو | ْ

 هع" مم ا
 لاز أل ىنذأ“ 9 33 اًديعت دكت لاَرلارَدَحُي مآ

 هاهو هلّرحأ ًاو+حاضةلرركو نس .رفل لّره لابي اند _عتموامزالن وكيل زها اولا فارعالان با |
 ه5 سدو م 92ه

ْ 

 ا
 : فسوف سو ركز هاذالز ا: 0م لوخأو هنيشام تب ا )هز ميلج رلا لّرهو |
 ا

 لة نامز ماذا #2 ٍلَرلاَلذالَعرو »ع ىلوتت الها دبع مأأب

 2 ا ه 0 5 هزه ه ود

 ا دان و هع * لز مالو هو لز(منمولز(

 وىوص

ع لدالا ذناكه عبو تان :زاللعفوهوةرورمخلل نكسأ هنكلو عفر هعضوم لزب
 تطقسانلف ه

مت نط ًاموقلالَي و كم ةهاعلا هنيئا ْبصُمهعيوءاهلا تمزجخاءايلا
 3 ارهأو تازهف ةنسم شا

 ”ىرارتلا انا اردأو لا اومالا انها نزام ثيدح وتدل مره لوةتوهني ادا: ازهاذا جبرا |

 |١ تناماذاو ل>-رلا ىب ؛اؤهتوملرهلاو ةاجلاهتيليلو لوم وتقل ىهو هانم ضأىألابعلاو |

 لوزومو فلز لجرلا لذ هلاقيلازولا فو رقتفا ىألزاهوهفالزهلزميلجرلا لزق يق |

 ار همهضعب لاك و مهلز ارمي نام زلا مها رهو الار دوالز عاهل ره ةيادلا تر ره لاقي ىنايعللا لاقو |

 تدق َعبَشلاَق مةتّشلاك لاز اهلا نم ةسشم مسا ؛زهلاومهلاومأتازهاولرعأو موقلا ||

 لاك ل بالا ىفليزهلا

 انريضد ل عْملاواهلي زهاهتع * ٌتعْتتراو راجرطباروناذا ىح :

 || ةدسشنءمهلاوماوّبحموقلا لزخأوبوُدخا زا هلاورْشسقلالزهلاو قعد لئازك عشب ||
 ْ ابانالو بطر عاام مه هرجن اءانشلا ىفعى <لاقفدا ارا فلزهلا ةغينحو أل معتساو قدضتو

لوز لا شةخالا لمعتساواضب أ هننعةقدقر ةاوز هم ضرأو هلكأالا
 لك لسرلا لاةةرعشلا ف 

 طبضاذكهتاسطتل اذ وق داو ةكمانبلا بتوع نسل لور
 هقفاون ومكمحناو لصالا ىف 002 8 ه6 ع

 بطقةدامسوماقلا فام بونلاةتايطقلا) * نوطصخا نر ظ
 راب ومهراعشأ قاب منَ تيل لوقت بردا ىرعالا دا

 ديديمتي توقاملشونز طأاو

0 
 0 هأ

 ١ سا +



 مل 5 ةداسمعول اد هلو وق

 هحرشو سوماسقلاةزامع

 (لايتخا ىف ىشمةاكرهلاو)
 6س وأ 1 طلو

 للا شرو لازتالو دشنأو
 هءعم هأ

 اذكه ىلبزهلا هللا, هلوق

 بيذهل ا!فولصالاىف طيض

 ىلتيبتكئازلاديدشنب طبض
 هةدرصم هأ ررحو

 1 (لزه) ١ ماللاف رح » ءاهلأ لصف 6

 ةديسعو د كن أءاملا بالك ةلك ارهلابيذهتنا
 - هةموو ل هم رمك9)6و م 2 :

 انباك كرو تالكر م 0 انيتأتشرولازرتالف

 [ص5ظ5 لا ع 5 روعلا كامره (لر 0 ييةطلاودورشرا راد عجب
 ,وء
 ىاونف قدر لو ار دقلا نداندو صيمقلا ل فسأن 0 :ةلومعرلا

 5 ريولاو شي رلان مٌتااذكو سأرلا

 تدع © 5

 قلما ماهاراتذ شيدر 7 * ىط معة ينافزو فزه قمه
- 2 

 ةمرلاود لاف هفّسو هعطق هر غورعشل !لمرشو طقساذا ليمار هرعشو

 يس ترو منو

 ارب رولا اهتانغأ نءعفصلا لمع « ةسخالز ابوح ادشآلاودَر

 01 أودَملانيةلوزملا 6 رها) هَقراذاهرغش ل موعوهرعش فس ىأ هلمرهو هد سف هلع لمركو

 ظ :نيوقوودعلان مبرضةلورهلا ىرهولا عا ارتمالاةلورهلا ل دقو قتلا دعب ةلورهلا ليقو ىثملاو

 3 00 اسر عز ست نجلا رمت طار ودعااو ىدملا

 0 ظ ىذا قون لوزا ليقووُذَملاوىئمانب ةليرت جرا ليوا هتعيرو هه اوبل و لزقز

 0 أ تيمكلا لاا 7 از مله لسا ضيقت لز علا 6 0 وُذَعلا نود بيلا وبمكنانودو

 ! لزب موب لكانت * هاولوتاملا جطإابأ

 / أ اسما نعترخال رع علل لزكو ميضااو هو لاك اما هرعسشىف ىذلا ىريئبا لاق

 لاف ىا راهود ملاذا سهالا فلج رلالّرهو

 ِلْز ارم فناكدا لاهو * هيلاج رلا ابْن احلا اوذ

 أ نولوقيسانلا لك لاف هيولاخ نبا نعىربنبا كح انادي هلز ازغأو لزهلاهنك ل ليزهل جدو

 أةهات_ضل لرهلا نمل زجل هلاك ىل_.ةعلا حار باين االا برضيب اتم لزو

 نلزتاواهسدر كاب رلانال با لا ىهليق ايلا تتناك ثيدسلا فو

 ليلباعلا ف نم ”ليزرهتت اكامن اريمخ لدأ أورنعشم دحىفو هد ةازءاسل اودخ اوداو ند هبعللاو

 ل علابوهامو لب ؛زاتلا واذ لْزَلوقوتمادضلزولان مدح اولاد 1 ىهوت زر خصل

 اًداجن 3 « ماذا همالك فلز ينالفو بعلاا رهامى أ بذيل فر ناهس لك باعثلات

 اهنالَلي :رهلا هللاقيدل_هففةيذاكلا لب اهنلام اديت نشا ذادوحدملا و لزاهمأت ذاب لود وق

 ,ضرقنلا اًلاو هنو مالكلا«اخرتسا لزم فار ءالا نبا ةهاكشلا هلا ارولاواهيفدجال ل زك

0 



 5 و29 ودعو

 2 ًاوُلب وطلالاطّرهلا

 06 َء
 داع رك دس ك نا

 ءلوام نم لود 0 ل وطلال جر الاقي

 مانا برس نم لتأ أوهو قمَمدنزو ىلعلقره لابو مورلا كلم ف دنس نزو ىلع لوو مورلا
 دسل لاق ةعبسلا ثدحأ نملوأو
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 لق قر هن نلعفاكو * قرا افلح لابللا بلع

 ريوطعربادشنأو ريغفرطضاف القره دارأ
 مه

 صاوتلا ىرسك ل !نم موكل سو 3 ارهادوت ترهكدق ل فره صرأو

 "ليقعلا محازلدشنأو

 0 رهلاراثيدفاشاك 5 مو ليس فاح تارت
 هم -

 -2 م

 امم م هم .ًاةامح في واعمْن ديد زيةعت .ىلعدي رر راانركيأ 1نب نجحرلا دبع ثد دد قو

 ايلا

 ريدامأو للا لذ اولاد ول ءاوامة نسم كلولاادالو“ العلا نأدارأ ةّيقوُموُ بلده

 مسجلا ةئحلا ةكرولاو لوك رهلاوةاكرهلاو ةلكرهلا (لكر»إ ىازرلا هوهفلقزولا

 لاق ةشلاوقللاو

 ُبعْرس لو وشن عدت م "لفيف ةظْره ٍ
 دشن وع طب ,دلايتخا يقل هشة ره

 قصملاوتيملا"انفنيسب ٠ الكرولااهيشمداهمْتمات
 ىذا هو ةد عانى أرمنا مهضعب حو نسما ىثملا ةلكرهلا برطق نع ىربنبا ىحو

 لاق كلاملاقفةد_.عانأا لاق ةلوكرهلا نعمل_-بطالاناقن اذكوا ذكرا دلوةب

 ةلوكرهتأما ىوققب سيو ةدئازةلوكرهىفءاهلا نال يةدقو كاروألا ةمّصقلا لام ةلوكرهلاام
2 1 5 

 0مل ارهل جيو نيكرولا ةيظعلاءاسنلا نمت اوكرملا ىعسالاز جو مسخبو نينا

 لك ارا 2 راحلاةنوذ ربان زو ناعل اوكرهلا اوكلذك لكاره ل جرو

 ةرد فصبر جنبا لا جاوا هينرغكت ثيححرصلاءامنه
 وو نانيحوكار 5-0 الوه صاوُقلا انودنمىئر

 ىرهوخلا (لطره) هيثم ىف ىنرتستىألدر< تابفأةثيدهلا ىفةبااهنلا مدر ه١
 للاةباهنلا (لدره) هلوق
 لادلاء ل_صالا ىف اذكه

 ةهملالاذلاءام دنأب ىلا

 همم هأ

 لصالا فاذكهس ارب هلوق

 هرووعم ما ررحو طقنربغ نم

 حلا ىداهتتمادشنأو هلوق
 امموسوماقلاح رشةرامع

 لاثم لكرهلا هيلع كر دتسي
 .لاق ىثملانمعولوثق
 هعومم ها ملا ىداهتتماق



 000 5 دامب اع تا (ي ر ل ا  ا

 رعاشلال اه درقلادلو لذونهلاو

 لولا ةنكانراداك هلرشَجراهلاد

 ْ مسموهور شريفا ري صشسب كربلا خرا اوس لولادة

 نحارلا لاق ليلاذهلا عيباو ضرالا نم عقول يلا لولو فيخخ

 ةم <

 ةفرشلاةقدتسممل "ليوطلا ”لمرلا لواذهلا ل قو 5 35 ةرقلاول_هيول يلا ذهلاواعي عد

 ْ ضرالا نم عفت راام لولذ هلا ثءللا لاق داهفافنيل لع للا ذهو تقدس ملا ةباصسلا كلذكو

 000 فريش تح ناسنالاهرعشبال"ارعتأ ف ىطولا ناكملا لولذهلا لع نبا لاك راغص لالن نم

 ربرحلاق هيلع

 ورموهو سو

 فص ةريصلا لد لاذهنيبو د اقْنلاةفسأن ب ارايدئاك
 لما

 دس دا

 1 1 ا 1 | 0 فور ل ودتسا هل و 000 رءوامويوأ هل ادا ”ةماقلاوضمددُي ولا

 وهواهلفاس ؟ىلاءاقالا ىلاعأ نم را تسمو هربا رافص قا دلامرلبلا ذهلا

 ذولاورءوبأ لاو ضرالا قود ليم
 اا ىهوءاسملا ن نمراغص لبا مّل لا
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 لولد هو الواذه بئذلا ىعماع رو فيفجلا عب ممدلا لوول ءديسنبا اعطقىألِيلاَده و

 ١ فيي مسا لولذهلا اكان 1 د يملا ب نيالا 2 لصالا ىناذك ةركب نبا هلوق

 ةمالءاهف :هسلع بتكو الدجتوبكيلولذولا داغر 5 "و 5 0 6 1 و 00 اسولدينونلاب لمسكتلا

 ىارعالا نبا دشن ا هلوقو هعيصم عا ضصتلا
 ليقلا كولا عطشيالر كف 5 ليلاذها اوجرخ موقت 0 0

 ا للعم ندا
 ع | واسم دع تي توعرسلام 0 نوعي ااذهلا لاقذءرسسف ع 2 5

 يسريدشرمنسلا ىلع 1 |ه.قردانلاو ردان رس ايقَكَذُه هوى دعاها ةيسسنلا ”لسق لذه دو

 ْ رهان ءآف دس نم لسة ليد ل ةورسمنب سايلا نب "ردم بليد غوهو رشم نم

0 

 دما ع "يلمذهلا حاصعلا ىو 3 تاتش رخل -لمدهلا (لمذح)

 حرفلاْ يا. كلذ ك ةقانلا تاحرغو ل_حرهدقو ىشملا يف طالتخالالَحرهلا 06 9

 ذوعلان ارح بلا مالا لبالا نمل دجار لاو بيجار هلا

 ليا ارواب ا ةيماح يشار فماذا
 ا ا

 (لدرح)



 (لذع) ماللافرح « ءاهلا لطم

 - . م 3-2 8 1-0 5 59 2

 ةيةمسمةياطو اك ار ١ق تش ن-دغلك لاق ولاد»عجلاوبويطملا هب ئشدا.عوهو ةكارأوأ

 مسد و . 2 ه8 - 4

 لاد-هلاونونماورهسلا ن : مفياوواداعرو تاصعالا . نماهرت اك ةقل انعام ثا تلاد 9 ا

 رانا مالا تيل مالا هاردلا لام ضا ارعقرو هزاخابرصلا دهلاورصنلا نمبرتض 1

7 0 

 لاك ام قاطب الل ذإ ىف ذل دهن ةش.ن> و لاق ودب 20 ونعلالهأ هقصسإ رهملا وعاسلا ١

 ارش طتأةلاك قفا بوئلارسسكلا,لمشهلا (لسم) لّدبلا ىلعءارأوهدستبا ||
 دو م سا موس ا هم 57 5-0-7

 لعن تارا ا كرتجب دم 5 ةرمطورسعمأ اهب

 ليسانس الع نوح » ان مون نماهلا تب

 موج ةسعاجج نيب نم تضون ىأ خاج عسب مون ءربنبالاق ىلالا فدتن نهى مو نأ

 رب رح رعاشلالافرعشلا ءثكلا فرم سر لدا نزو ىلع أيل ةكهلاو

 ترانا تالثدهلااهمبو 03 سيعاوملا تاذنمت لَمدهلا »*

 2 ىو 2 .

 مي-اورلا تالمدهلاناهئاك 8 اهلاعم قوت ص ةنسدو

 ل ا هدأ(" لددهلا وفاريلا هرسذو هب را ءامدهاا و

 ريشك لاك لمسها ماأاذه ناك عبلم مدع لود تافىذالالثم برد ومداَتلا

 ماع لنه منأد_هباهل » كيلو سنأ انمي ناك

 ءاقسلالذوه ودود ىف برامْشينا ةاذ وهلال 4 رسوب لو ,(لذه)

 لاوولدلا 0 را رلالدؤهوهنديز رع اذاءاقسلا لّدؤهو كلذ ند لا

 حرذيكألا ل لاذ املا ىربنبا لاف وصلا هققةضسلقو « ىوطلا ف: .انلاةدوع 0

 7 . نلوم رلاقرتملا بارتدب

 نا سرض نعت املا دوه #* نبأ ألا اوت لارا
25 - 

 بهذو ةرذعلاو د اعل اوهوتوبرعلابىراذالدوعو ءاو اذالّدوعو لوبلا فدعا ةلدوهلا ثيللا

 هكا هع ا
 هيعرو هقدقوهار هلو-لذودو 3( ار كو هاون زيها اذا هلوسرمعبلا لّدوهَو ,عامتن اذا ليلا ذه هلو

 -- -2- همر ةع 1

 مجآلا شك فق لم هزدَصَف 35 م دافرط ل ذو ملول ٍ لاق

 هسسشمىفَبّدهأو ل للا طسولاذلاءلذاهلاو لركوُرَبها اذا هلوس لبالا نمل _نلا لوقو

 ىربنيا فيشلتاممسلاو فيفا ل_رلا لواد_هلاوالذ هميم هءاجو عرسأ اذا لدهاَو

 ( رشع عبار برعلاناسأ - 54 )

 د

 ىفاذك ةرمهش لك ىفو هلوق ةْلَط ىفاوقةسم تدنن صغّلك لا دهلا لق :وءاضم اه 2 رع لك قوتنامرلاوز والا فتدشتو

 فامادلا فومك-حلاولصالا

 هويتعم هارهشلا لكىفو

 دلي



 اذكهرللا ضوحلا ردا.هلوق

 جامعللهد_ثنأو لصالا ف

 ظفاب عشعشفف

 ضواملا اذا ضوحلاردا.ت

 لغش

 لدهّىنامد "ف اهشع -

 مك. ىففاثلارطشلاو

 7 انهام ل ثمس دهتلاو

 هه ووعم

00 

 ررحواطو.ضمملل_صالإ ىف
 ودعم ها

 ل

02000 

0001 

 (لده) ماللاف رح ٠ ءاهلالصف
 00 ص ه2

 ىيمالاتيمككدنتأ و ريطلا حبا اون حراج َليدهلا اصلا يو لاذ داعل عسب قال اولوقي 1
 م هم ٌٍ ةمةع

 3 ؛ ليد ن ملام عر * رينا هينيفتبتنمامو

 3 1 وهي يةيرتشلارثكلا لرل اضيأ ليدل توا هلم يت سودسسنز) اطلاهنولع رة

 ديزوب أ دشن أ هنهدي الو هسأرحرمسيالىذلا ثعْشألا

 ٌروَريلاَعلا تا ريد ٠ ةبأغبحاصو بأبو وخان ادد
 1 ل -

 ىهفتأدتوأ را ناسغأورشلاتادهتو لق لبد جرود لاعنلالاقنلا
- 
 يمس

 0 فوذ ةرغلاباهلقنلثخرتساو تأدتىأاماصغ أت ادت ة ضورو سفشي د->فىو ةلذهتم

 ند دو
 ءامرتسال دهلاوهاخر ول فسأ ىلا هليل عماد ئذلا لهو ةدهمرامتن 2 لا ِتد لوح

 ر لالدعب نوذلان ءةماقتم الذ ةنشو لذه لدا رش مواده ل ده فءالارقمما

 ! ١ ل اطل دع ةوهنالدق لد لد هولاطو رقت لدهفةح ره اهتدخألّده ًاوهنالدهلدي

 ىذا دعو أ لاق هنحدعا.مكلذو لدش ًريعب وهنم لد ربعيو هر

 لدعم .اهتْعاشْعم لكي 3 لش وللا اذا ٍضْوَقاردابي

 < مد

 8 لاقي اناوريعملل كالذواهزاشرتس وا ملتع ةغشلا فلذا قو تخيتسأ أنتهت

 3 | كان ن اوك تكد مهطعأس ابعنبا ثيد_حىفو ريعبلان ماراه سمع الله ة أه اولَده أل حر

 8 ايش دوس أذ آلا ناكناو ىأ اهظيلغلا ىلذلا ةخشلا كن راسسملالدهألا نيتفشلا لد

 ْ ىلدتاذإ باها لدم أندم أداز زثيدحفو يملا ىلوأو:الولل مهطعأ ف د ريذلاو امجفزوأ

 ا لدغأق دشلاةيو 95 لّرعألا هتاعدنانمب «* تع ل
 3 مم

 لدغ دو فوج اهل فذ 3 لعن نما##أقرطفهبقلي

 0 ل

 لا لاذودثوةيشلاةداجاتسا باو

 و و < هصو م

 ليان هيفزوع فرط » لّدَلاَ م هيج نإ

 ىشعالا لام ناصْغألا ن ءلرهتاملادهلاو لدأدَتلا ن مهىوربو
 5 93-و يد -و<

 لادولا تق ناكلا فس" 5 اهدأ رسوما 1 نمةيبظ

 لاقو ندغلان مقدام لادا اوىرهوملا

 سه مدس دوس

 تو <س.و و

 لادهتاوُددبدوأب الأ 5 هقوفرح فاسو لإ دهلاوعد
« 

 همتسدأ اريل فتدننتر مثةلاد لاو * لالي هيلع ماط 0 ىربنباد_ثنأو



 00-2 ةمردسع هاسر هذ -و ساو قى 2 و -
 تسرب ةارملا تلَسكو ل كاغبم ناك اذا لنص مول لم لامو لهم لحل | 1 ١

 أ ا

 هي يودع 5-8

0 

 ا

 اعلا اءاقبلَبوَهلاوةنسف ارش أل توولاو لاا رهفغيهترادأ اذا تأرارو تقع | ْ

 لجاهلاو 00 ساعلا لجو ءااقيألا 0 4 اودقم فخ ةموماناذا لجرلا سوه فار ءالا نبا ٍ

 ىلص بلا ناتي ديلا ىذا امأواهبىراذااهريغو ةبصقلابلّمشورَمسلاريثكلا ُلساهلاووئانلا |

 ١
 هوم |

 لّجهفةيصةلاذخ أف ةرصقي دصسملا نوعرذي راصنالا ن مةيثفاذاودصسملا لشد و هبلعدللا ْ

 هيكرتئ شلال ترو ل_كلاقب كلو ىر علبه فرع الروصنموتألاكاهب كر ىأاجب |

 : لاس ل اونك دو مسا

 ليلا المولع # لَحبوحاهه وي لآنو تلظ

 هل علا عملا رعتلا مال اوم اا ٍلَحَيوحهسيفالوةماهمولظوكأ

 اذالدهومالغلارد- ةىرهزالا (لده) 6 نينا لاو رشا ةنصرمالاق هت لدي

 ةمراوذلاهت رص

 < كف, عى 8 ع دعو

 مالُغْلي دع لوذإن يلع #23 ليمن ”راك مار نطمأ ىو

 ىرامشلاو ىءايدلك اهي حو هيمهضعب صخو هولاء مالعمانغىأ

 ةمرلاو لاف اليد لد يلد كلا ورشا لدقاهو خو
 و « د

 عجرملاليدهلاو املاح ا * اهقاش صحا دنع ىتقان اذا

 ىرئادشنأو
 56 و 0 ٍِِ- 35 2 مو ع سا 0

 اماجن وضغلان ف ىلءوعدت « ةماهلا دهنمْلَو هوس حاعأم

 قارلا لا دهدهلا توصف ليدهلاءاجدقوى 000
 8و

 اليدوي رطل ةعراتي تي 0 مهانضاملا كما دهك
 ثا جم

 و 2

 ثلا ا ور ول امهاكحي اود لشمو لاق فا هما نمشل هده تستقل

 ( 0 ع ا ل

 دوعلان ارح لاق 1 رو ليقو ماسلا رك ذليدَلا ليقو البدل دهتةمامحلات ادعو

0 1 
 فريم درغب بي رش بلان ردنا 4 اهطسو لجرلا علافلا ليدل ناك :

 عد حب

 ًةعيص تاق مالسلا 2 هلعح ودهع ىلع ناكخرف هنا لب دل فبارعالا معزتمه ضع لاقو

 ةرحو ىف ”الوه ليقو برص" لاق هيلع يت ىئوالا ة ماه نمسدل هنا نولوةيفاشطعو

 وجو هم و

 بتناك امو ىدوأ د قوالي دك #2 ترك ذن قو تاذ كبت تلتف

7 

 5 ىامهيلع كردتسام و

 ةأ هاو «بصذو بيذهتلا

 ىذفأ ىلا ىهو لل هم
 رعاشلالاقواهردواها.ق

 !قطنمبذك. نأالغأككام
 قءلفناولا نإ بهمن دعس

 ع 0000 عا

 حاصعلا ف ققاناذا هلوق

 هىمعم هأ ىنقانى أ

 مكن |ىقؤللاسيصتلاق هلوذ

 افالخرك ذيلو بيصنلاق
 ىرمالا لاَ تن :دملاذو

 ٠ ةرحو ىلا نا ةقلمشلاو

 ةيوعم ها بيصتلىدعسلا
100 



 ءاسنلا٠ نم لحوهلاو هلوق

 سومانتلا حراش فلا ىلا
 ةرورضلارعاشلاهددشو

 هيويرعم ها

 حلا قنمل_عهوهلوق
 ظفاي رفذةدامىف مدسقتا

 ىبازائارفذاسق نمل
 اثيثح ةيءاس رثساىادت

 هييومم هأ
 -ت

 ”لهكتلا فمهتراشادعو هلوق

 هءوصم مأ مهتراشا لءقو

 عفرب اطويضم شو>ةدام

 همدصم ها  اذهام

 نالعثهدشنا اهلوق ةرنرجالا لبق د

 ل رجه اه طاع أوت يلا اهم ؟لكلااهاهروم

 لّجْؤَملاو أطخ هنموهو ضرالا نمنئللا هأنخ باعث لاف : رجانلاهنا ىدنعهديسسنبالاق

 اهريسىفةهاذلاةزانلالتوهلاو + داع - ودام قاع: تاق 5 لوح علاكءاسنلا نم

 | ىكيلاقو اهيملاعمال ىلا نضرالا لح وهلاو مالعأ| مت سلىتا ةدسيعب اقزانلا لح دولار

 00 دشن أو ههلعالىذلا قيرطلالجوهلا يهب

 فدعا لجو لاوّيملا عوده » انبٌثمَرْنينهوملاريم أك لا

 ش اسقةجرتىلاكواهجاودتيرلاذا ليوهءالَكلاَعبو

 انين اهكاَس رجا ىداهت *« ىار را ارد سكن نملجشو

 2200 و اهيف تنال ىلا ضرالا ل ولاَ اوضرالا. نمنئمطملا لل لاو

 ١ جسم تاناعشمشلاءادتسالاهب لجو حراسلا"اكسماَربو

 اذك ةرمذخاتل وَ ضرأ مكمل فو اذككت موا ذكعت يمد خا: ضرالا ل ناو

 || نماجوهاهبّتاك ىلا ةقاسنلا ىه ل.قواهر يس ىف ةبهاذلا ةعب زسلاةقانلا لّحْوهلاواذك ةرمو

 ا تيمكلالاق اهتعرم»

 لح وعجم ]ءاخو وه ط * ايساانمهئناشإدعب و

 لدنجلاةهنمتشم ليوم ضرأو عايل ةع سلينا: ةلمل ىفىأ

 لرُعىدانآ مامن رطق لآل ناهصلر هلك « لجهد املك .الاو

 || لجو اوقجتالاوهل -.قو مخول ٌليقتلا اوا» ىلعبلا لجولاو قذاحلا للدلا لجولاو
 وهو هاهم

 5 ليوم ِدالَسَف « حاعلالاف جرتشمل جوه ىشمو هت قبهاذلا ع

 | يسيل بتل رابولجرل تق ديزوأ هدو ميقلا هتعهمأ لجرلوتايقو

 ظ 1 ل بقال ميز قالى[ سانلا ضا ارعا ىف ناسا روينا هستقو ممقلا هتعممأ اذا

 ريبكولأ الاقو حب وهالا لد را

 لجلال [ماناماذاا دهس * انطمداؤملا بود َّتْئا
 >1: هو جت 07 دعوي اج

 لبهملاو



 همام ||

 : "لول ماتدشنا 00 1
 ءاوس مد

 طقس حلااضي براهوق لربه ثلا تدعْشق ٠ لمرآلا ثءوءاضنب برا
 دارو 0

 7 حادعلالاك ر طااوعت تنم ليف :و لطش نع ولده اهءوناترتل ا لع ملال (لته)

 لزغملا نية بنيغلا ةهيدش لاانممىَراوكا ُبْرض »* لآ الا ىطعموهو نمر

 لمعلا كاذئرادتىغو 0-21 لتبتتمعو 0 هءاصدهرزع ىءمو بدع نامززعك 5 انتو الو: هوالتم 8 بلا تلتع ص موت ل ا لكيح لماخ نع حامطابهيف 3 ا

 هءدص مهمتك لات فغشدق مئادلا فمعشلارطملا نالّدولا ليقو تال دو اوهو لطهلا قوفو» لمقو تلطدانالّدكو

 2 1. 55 1 83 3 : ايإ .- 1 1 و م يآ 8. هر

 هلوكمتلا نءالقن لا ىنذللا مالكدلا "للا ( لقغ]) عضوم لسسهلاو تنشب سل وتدنلا نمبرض ىلإ ولاو

 تممكلال اف .لممهدقوة مهلك

 م و ريطاشم

 دوم 8 ءهع

 انام مَن مهاذا »« 4 ةلئاقلاورجهلا دشأالو

 ىبارعالانبادشنأ لماما همجو لعل ى هو ام هريغم نع هنارم مالكب هاك. الج رالققو
 هموم م”.

 انيفداظ ور وباابخ 3 اًمرىَز ىز هيلا عمست

 رجأن الاقو ا
 همه _ ه ع ُ

 حراش"ار«-نبااءاوق لهاا قرلا كات ىلعروبص ه ىنلا ارنب ايست سقس
 ها ءارجناابسوماقلا || نمنئمطملال جهلا /(لج ها ا ماابي 3 ماما |مثهلاو

 هه ءعوع هم

 بانمهسئطُو طومانئكمطملابملا نيباجر ةزمنوكي طئاغلا لعهلا ىرهزالا طئانغلا الا
 هرك ذامهملع كردتساعو؟ 0 اوحن ضر

 وألاكو هضاؤوس ذولا ىف دول اك ا |

 دقو لدتعملا لهتملادبز |[ ريبانزلا تاوصاك اهم لمسملاب « اهنا دقامم“ مال 7
 7 35 اوةامافراغصلا يمي اييجو نونلاب ما ةاومشفل لاخثاو ريعملا مانسل همت هلوقامفراغصلا ىصخما ىهونونلاب ريئانزرلا نبا لاه

 وهنماةئساو تبصتا اذا 5:

 يدعم هنأ لئةمولهّقم عتارلان نينا داكد * اهدا سس

 عج ىهاسا لاف ونسب مدلل نضع نا .اعدروهدي_بنالاق لمعة يلا 9

 هما اوم هر

 لعشاماو هنأ الو لج جب .قن الان أو ووكو ةنلسو لس لاقي اك :دل شو لسه لاقي لاق ل

 ءاةلانع ومي ارك لملا٠ نمكلذريغوتاماجو مانو تاقدا رمسو قدارس باين مىدنعت الجو

 0 لا ا



 ا ل ا وو وا كيلا د رو اف و ل

 اذكه حلا لبامهلوقنمهلوق
 مكنا فو لصالا ىف طرض
 ىفسوماقلا ةراسءواضي؟
 حرفؤرمهنكل وأو لب أ ةدام

 لب أو لاو وفالب وةلانأ
 يدعم مأ

 (ليه) هناا 35 اي 5 | ؟

 ٠ 200 اوال البلا ؛ أم هلوق نم لعافهنا
7 

 لاكو ةحراخنيءامس'ال
 و مع سم 6 كسه سدد

 ظ هلامهلا نم ”س اسوأ 1 اصقْشمَلي نحال

 | نيريبكلا ملا ليقثلا جهلا لاممليِهلاو لبالا اينمتلا ولالا نم نمل متل لبهلاو

 ساصسخلا ىئنبديعميدسل ىربنياد نأ اوليالاوسسانلا

 0 5 و يسع هد
 موق عاطسلا لثمقنع هل #2 عني شرلاغملا عي رك لبه

 ' ىلا ارعالا نيادشنأو

 لبالا ىَرْخ أى تاو ىذل نأ * نسبت طلق

 أ لايقو يعلا لبر ٌهلاوئن هاوي ظيلغديد لو اس ميعشت ىلعداو )ل هنا نعي

 بكروهباعرثك اذامعللاهلةهدقوه-ثولا مروا م للا ريثكملا ليهملاوءاهلايت“الاو ليوطلا
| 

 ريبكو لاك لش وا ضع صعب

 م6: سومم ©

 ليوميغْب سة قاطنلاَكح 031 دقاوءْن هو هف ن نائم

 «© ءهسدو

 رثكيل ءانعمممحللا نسما ووءاسنلا اوثاقالا ثيدحىفةثناعتلاق و نفت اوه ناش و

 | هنت نماعوو هيدا ليهم للا يلاقي رم لاول ينكلا لا هلاو مصخلاو محلا نيل

 لبتشاو تلعن ارم تاّيشو خافت نسور اك ىذلا ميلا والي همنالف ميم لاقي

 00 ,اءاك باذكلا ليتل اود ارعالانبانعكن اشي لغتشا ى اكل

 ارمث طبت ثدب ىورودلاخ» عاطل ل هملاو 5 ل كاذههتنالت افنان ٠

 لمهمتقَصلا" هنادشم ىدعلاّليوط * اهم ناك ةموصاجت اوتسلو
 2 1 ب

 أ / ' . دشنأو ىرع-4]| ع ا ملابتغالاو

 اهأابتهاَنيئاهلا ني عمد و * ىوهلا نمد «سدعلا صان

 ةحراش نب ءاسم“ لاك ةلامعهن دد او ماهسلا هنم لمعت ةركملاسهلاو

 ًلانولا نم سد وااسوأ * اق مكنش

 ّمصما لبشو تالبهلا مسهللاةببأك نمنطي لهو "وك ماعجتل ةلومهن باو ةلومهلانباو

 هنوديعي وذاك ذا ماوه لهدا د موب لاك نامفسى أ ث يدح فو شررقل ةيعكلا فتاك

 تالّبهلا مهللاقيبلك نمبرعلا نمنأن لهون و ةفرعم لباه نع لود بكم لجر ما لبشو

 وو

 دا د ل نوي هد



 (لبه) نقر

 ملكت ىألوب هلا ميه ىلع يدحفو ةد_داود .جنانفبات اء يجادل

 وهل قومحرلا ىصق اوه ليقومحرلا ليدل داواهل د تالا ا . نمءاهلا تشب ىهو وكلا

 تيمكلا لاقمحرلاوةس ظل نيب اموهوداولا قد طوخ قوهنيوه بقوم رانك ذل نم 1 5

 لءهملا هبقاضواندت #2 الضءملا صالا قرطاذا

 لهل فكاذد ا 35 هقول دقت

 ريكو هلا فوهومدنالاعسرشلاو ولنا ثي داو ضرالا نمداولا عقومو# لاو

 لبخلا ليهجمبش اولا ص ثدي رولا نيو مل اوهو ليقءاصقأ ل يقو م>رلا ن هدلولا نوما

 رخالاو محرم امه دسحأ نيكل نيبام لبو ممعا لاو ضرالا فة ..هاذلا وهل اوهو

 لاحدلا ثدى -ىفو بُشلا ىلا )بلباس أر نموها لما وتنالا لبهملاوةرّدعلا عضوم

 لولا لهم سوأ لاو ضرالاّق ديهاذلا وهل اوهلب هلايمهحر متفمهامتف

 اليمنيين لك سأد نيكد 33 هنوددوطلان اهنا

52- 

 ءانث ؟ىىرهزالالاكو ىلذهلا تيد شنو هنو رام وأ هس ف .ثيح لهما دابزوا لاق

 ىثاهليتهاف هلك عمت ولك اذا لبسها و مقاتليها بشك اذا اذالح رلا ليتها لرب همالك

 تيمكلا لاق هتاْفَغَتْأَسها لاعب و صاص:مالا ولامتحالاو ماننعالا لابتشالاواومّسَدَعا

 لب رولا ذاكر 8 ةئعْعباهنم رباع تاع

 ةمنلا هلا هلا نماهمتتْما ادا تت ناك مؤمةعوح ليتها نمثي دخلا فو

 ليزا ني ةيماتتاف ايدل وهتلْفعَتلَتْمافردقلا "ليل فرذ يأ ثيدحفو

 تيمكلالاق ءرثلا تش كابل

 ظ اهلابتها تاعلشملا تانهلا ىدحال * ليها وعدصلا بحل سلال تاقو
0 - 

 ديصلا لس امد لبشار الرعب لابو لمه مل جرو لمح اوا ءادعتسا ىأ

 ةمرلاوذلاق لاتْما بساكلالامهلاورتغي وهب ىأديصلالتيداصلاو سكت اق

 بستكيب كلا ادمان قل »ع هيفي ابهدصا ا مطموأ

 ليلا ىلعم ايقلان كذا ' الاولام لال يقوبساكملاانهز بالا الوب اهدلامو
 مراد هلام لالا قالا دكربسمل ءلسالإو 2 ,صأاو لاه سير قانا ال :اهلا حاطل هد رصقلابلآلا ءايتاو اهل ضر

 اذ_كهنيفلغلا نيام هلوق
 ماللادعبءافلابل_صالا ىف
 اهلد.فاقلاب بيذهتلا فو

 دعم ها ررحو

 اذكعءاوهلالبهملاو ةلوق
 مكحما و لضصالا َْق

 هنأ س هوماقل افو"يلمكتلا و

 هعمصم ها ررحوىوهلا
 اذكهةمنغلا ةلايهلا نمهلوق
 ءاهلا مضب لصالا ىف طيض

 ةيابهلا خسل ضعب ىو
 هم ها رجواههفب



 لاك الب لانيارخ لان ئرهوملا نيو برقي لىأ وهي نا مهلَلانامن سلا ثددح قو ظ

 كفن نءترخأ اذاون 6 لئةتمرعالا وهريغ لان أوبعتي بعتلاث لإ ؟ليئلسأو

 ليقمنالاك دحاوا مءافو الان رادلاة احل ارعالا نا : لان مالا معا اذلا . وسو

 مَرَلاةلان ىف ىتلا "املا لثم 2: دعاه داعدادخأ ف

 زصم ضف حاصلا ىو !مئاصو هنئااهاجنرمصمر من لدشلاو هش اروا تاس مرحلا هلا ىيمصالا لاق

 جاتا هكر دنا اهللاقي ةيرقةفوكلاداوس تبأر لاق ىرهزالا ىكحو ةفوكلابر مثل -دذو
 0 ' .ةسالاقو ةب رقلاهذهبتازندقولافريبكتلا تار 00 لطي رايك

 لاقف آل: باصسلا ذئاعىلأنبةيمأ ل عجو 3 للا له مو ليام 8

 ل يلا ءامسل ١ 8 0 راجت و زاقاحلنأ ]

 دكت نت ةلالاف عضوم لاو

 بدن عو لا نعلاغن هو * بكرابةيمأن ملاح لأ

 0 ' ملعأهقلاو شد رقل تناك منصب انوةأها"هئانو

 هناك هسمأ لع 0 الهلا 1 فلا لي هلاو ةلكت كلا للبهلا (لب) "اهلا رهف )

 ءأسلا» مدلول ولاكن ثالالايمالاو هم هشه كوقردصمالو ردتلابل مهلا ىرغوملا
 0 0-20 ء هم

 ١ كوم فرح ةنانال رك ددصف واج اذ ياو لف لوكشلا

 هس هل متمرس

 : 1 ءاعدلا فولوبعو لاه ماو در كلب لاقي ىذلا لبلاك را تذك وال عنا

 2 نايهيلع ىدياهغا المشاتل ساقلا باعث لات ىلارعالا نبا ع نع تب شلاقيالو تأ
5 9 0 2010 

ع لا ناملاكداول لمنح دنع قلاىضررمم ثيدح ومكتب
 0 3 فيراقملا ىل

 8-0 وغاذه ا هك متابع هم 5 هيترك ذادقل أ ىداولا تامهلات بتات

ةك هر بوتان ألم هيباحتالاو حلا ندم لمعت ملمالا
 : مال_تااهيلع دل و

 رعاشلا لوقو برحرعسد هلو

 د ومو هِء هايم 0

 ٌبْوِرْني-لمللا ف ىرباذامو 5 ايداع عيصلا تام همن وع

 أ ىو لكتىأل هت" الرخا تيد قو ام لاجرلانمارك ذندلَو ىَأهمسرك ذأ هلوقو

 "اهلا تبع كلبقوأ كتر ةنارس نبا ةثراحْمأث يدحىفو ل هلام "الل قف ىعشلاثد لد

 اة لاو "اك اهدلو لكتلا ع نءاهباضأ امم لْهَملاو زك ادقفانوههراعتسا دقو ءاسلارسس | 5و



 64 (لث) ماللافرح « نونلال هذ

 3 وجنب ةدعاسلاف هللا 1 م ّ

 اهريصتو هميرَقالْشرحىدا « ىوكدقادبمجلاهقابن آل أ 3١

 نبا هلو هلكنأومألاه نأكل والان دال ئشلا تلت 00 ناعأ الوسسولاَووو | و

 ريرطد شنأو اف ورعمهل ىفارعالا | |

 ا روذافورعمتلت نمرخو ل تيلوأامركسشاس ل ا

 ءاسنرك ذر ملا ون ل اكو كتلرو كلت وتو كانو لئن كت لاقب وأ

 لال لئاننمنكرلنا « لاجرلانءن طوع نا * للان ناو ال

 اذ هىلعو تدخل ىأت ونت نَون لا نأن وو عب وزتب الال> آلا لاجرلا نيطعبال أ

 َِن اوصل اانههلاَوَتلا دعسو لاق لاو والاناذهكل سدل لاقي . دالال-اًرهمألا ندا الريسفتلا

 ىألثان يا ضرلسْم ل اانع رفن ةفيخج أ ثيدحىفو

 001 قلافةوسن عبرأ 1لجبر ف سابع نبا ثيد 2 دعاوي

 نونم طقسنالّن ب نوكي ثارح لا نا ىأك ثاريملا نمّنهلانبامقال_طلا نم ا ”لاقفولط

 انءالث قالطا تناك اذاعه جمل مل وش واهقلطاذا كلذكو اهتمعل فر رعت ى>ةد->او

 ,انعمبائلاماولا لاما وم :و ل_جوزع هلوقو اعجب نهلازتءانرمآ اع. نمت أ5ل 4

 نآكاعت هلوقو ةلوثالو لل الو الباص موه نامل :انلاو ل كلاود ردي لاا

 ىوشتلا بلا ل_هياسغا واهؤامدالو اهموم هس ملال نلدار أ اهزامدالو اهموُكستا لاني

 نمءاسنلا كازكال ل بوز ءدلوق :ريطتوا مت امدال واهموُذل نمئشهننا لاشين !هانعمد "الركذ دو

 الودع نسولاس الوز اوزيزعلاليزنتلافو هعضومف روك ذ_موهوءاسنلا نمش اد

 نالذو لون ىف هانركذدةوو اولا تاوذ نمل بسلا لاه هنا مضعن نع ىرذنملا ىو رىرهزالا لاق

 نم كلذ لك ئئو أل امى هرتوذادودعن ءلاسب وهلامن ملا ,وهوهبساذا نالف ضرعنمْلانَي |

 ةوق نمو فورعمنمل لسمو كأ ىلا فورهمنالفن م ىآانلاسقي وتيم ىألانأت أن

 هنمكس اًدعيامةيلا هين اىأم كمىوقثلا هاني نكلا او اعوامدالو اهموُلهَللالانيَن !ىلاعت

 ةعبقولا هيةباععلان ملا ناك ال_حرنا ثندحلا فو ءامدلاوموحللانودىوقتلاريغباوت

 2 ا دون اح ىأل.حرلالان دقركي ى تن ددل>ىفو لئانوهذباصأاذا المت لانيلا' هنملاش ميقا

 ( رشع عبار برعلاناسأ ب عا (

 ا دكعاهربصزو اس. رهلوق

 هوءعونعصم ها ررحو لصالا ىف



 رتل 2ع 1ع * . لا قنوت و

  نعاشلالا م 1 ممسالاو ةجاطاو ثيدحلابةأرملات انزز باوصلاىا

 يل

 _ هوعّدم 0 0 » ةلداوجدم نيرعلو#

 جامعا لا 00
 59و ©

 انا تاكا ٠ 3 اع هينا 3 دعا

 1 نها ؟لاك ةاناعو شن هي 0 وكل جني

 ىرعزالاىور لانتتتا كل ينيامعأ ذكي فتدا كاماولانوترركموغانة فر ءملات عقو

 ْ اوي لاوتلا مولا لام ذك لعسفت نات دل رام اوقىف لاق هنا سانعلا نأ ن ِء

 ظ َنهدوجأو لاف كل لل أوكل ل امكن ماونأت لآ لا ةيءارقلا كلانا ذه كل ءناكام

 لانث ًاوكللانو اذك لعفتنأ كلف الاقيو اونماةنيذللتأي .مل أ هلوق عد نب ,زعلا ثارقلا اهبلْزن ىلا

 متبل لول نو باوسلا رضلوقيدأل مئعرم ال قام ثبدل قواد ا آول

 | ىلإ «تهلوقيف ىره دزالا اذك لع ةناكإ وام مهاوقه-: مو لوة.نأ « هل جشام ىأ

 ءانلاف داولااوعدأفلو !و.ةهلصنالءاناهوا وري صراولا تاو 0 نمل لاق دع نمنولاّبالو

 لان "را ارد عمت رولاهال 3 تدمو تمم هلمو لمت ؛لاقفاوتخ ملي اولاقف

 ا 1 له ب ىلا كفاح دع **لوُدلاو عاركن ع ةممعتخل' اسلاىد اولا لوَتلاولوفأ تبن مال

 ! | اهومغو دئاسولا حسني ىذلا كنا جا لاوُلا ثرللا لواكلاولا لول اولا أعدل اوبوثلا
 ل الاوئءاضإأ نب اووسلا دار هيت تنوع لولب دي هنأ لا به ذهشنا

 أ مهل ةموق !قالث] وتس وحاب ا لاوثملابدارأ لاق و * لا د اردن 10 « ||| اهوحنو هلوقدعي ىناعادلا

 قلي 1 كلذ كاك زدحاوو د ىلع يد ولاوُمس يعاود ودحاولا اوم لع لاونملاتارعألا نبالاقو 3 ١

 ها ملا بهده سفن كتاحلا 1
 نالاق مرش لوحاملالاووه هو ىأ ىءكأوه لاوث.كأ ىلءىك :ردأ ال لاسقي ولات 0 30 0

 نءاهبالقنا نمفرعً انمءواولا نعفاالا بالق:ان“ الواوا من اهنا ل ءانيضقامناوءدسس

 000. .؟ابلا 2



 ل لوو مدلل وع « نونلا ل هف
 :* هدفت نفت دو ع

 ءاهلا الاو ىفاريسلا ءرسنفو هب ميشيل ملاج رلا نم سملا لها لبن تا مع .٠ 5 ا هه د 35-7

 ءاطغأ لوو ةفورعمهلان أو لاوتلا كلذكو ناتسنا فو ةرعم نت تان انلاثمللا ل 9

 رماتشلا لاه هفورعم ظ
 . 2 همه 2ةةءو2 ده -29 ه |

 رهطظلا»ىرجي ملا هنري »* عد ااا

 هتنطع اموات شهكئاوتدخفأ وش هةتلت لاقت دو لانأ ا :ةردضم لانكا لانو لالا وأ

 دخاوللل نأ تأت ند سحألا ىفلامةنو لاَ اريج لال والبول وألاَو فاو ريشناب ىنلاناقي و ظ

 نأ 1 ل 5 اوءاظحا لاول اوما ىرهوجلا هتاّولواف و يجب راق بيا

 ىلوالاهكلا لاق الور مب هلو أ هيمن و هل تا ظ

 همادو 20 هج

 لبني قوس هللا لعل لاو »2# اًعيضأ عاميسأ دوج

 دقاقاسكلا هتطغ هلك للقب هلع توا هنو ءانا هلا أو هش نغفل وأ
 000 011 0 2 1: ا

 ثوكماللونتلا نموت لاكو اهلثملوطتواريس أ ي_كاناطغ أى أوس ئش تالفانماغلوتت |

 هللوالو لوف أ ةطغلان دلت لث لاقي رهو ألا اهتيخب ءرمشلاو خلا ىفنوكيدق لوظتلاوزيشناىفالا ظ

 نها عشولاف ًالاو هتضع امتي وة طغلا

 مراه ل نمهنلاذاعم تلق و تمص ىَح كلون و 1 وتتاقاذا

 مهلا فهلا صخب 7 اهتاسنأو * انندنعَت ع 20 :ىدت تاوئانك

 رعاشلال اوقةظعلاب هلت اند هاش رب الاقّلَسقُتلا غي
 و 9 م

 روعذو ا عدن . لاذ ىوس »* درت ناو ثيدلا فورعتلوُنَ

 ئونغلالافو |

 ليلقرتغسقنلاتاوهنْدِي دع ةلالخد تيما مو ظ

0 
 د
| 

| 
| 
| 

 ظ

 وهو ل جالو أرغن كأ رلوريغب ةنمفسلا ىفامعواجت مالسلا ام طع :رضفاز ىمؤفثددتعت قو | ظ

 داوجلا نزولا "لوو هسقرتخأل كلذ ل بقوه رمد نلوم ةناوةاطعأ أاذاهلَوُم هلازدح مم |

 لسيقو هنبع تيحذأل ءاق وكي تال نوكأ زوع مدس ن الاف 1 ان لضالا ف ىهو | ظ

 ىئدلؤيه تمم قاامو هلثان رثك ًاامىأ لونا اموًلانراصال كال ان احم :لانولإ ا.ةلارعث |

 موق ةونالاتنالحر ولاؤلارشك لالخ :ر تدكسلا نبا هءوتحت نعلم« ذو لود و 0 والت | ا

 دسل لوقو لاف ١

 ظل يباع ة 1#



 يرمز ملت هللا أيلول ضرس ءزومبفلا طيقاشد دوس

 |  نحارلا لاف لبحوث لاخلا عيب بايو بلاط لمولانا جراد كلذ

 الاصلا كان * الاهل نبات اننا

 لبق مبا ءلوق شاطعلا ىدجلاهنلادهاشو رب نبا لاق

 الاهتلا ضال مماداذ * مولا افلا

 ٠ هيب اورتسكلالهتدقو لالا بتل داو 5 ماو سلا ىو ريهنم + رخآلاقو

 || ديشنأو يملا يلاّةرتف للعلا ى موةيئاثلا سة نطعلاىلاذرتف دولا لوتأ ىف قسن لب ,الانالانأ

 1 امتاع ا فوكلات 8 ٍتأَكوُ لم رلاانمتلوتدقو + رعاشلا لوقل م ىلعادهاشم ربنا

 3 آلا ةيئاثلاو لبهتلا ىلوالا ةيقسلافءاملاهليإ درو اذا ممصالا لاق # نواب منو الاعأ 3#

 لاقؤءاعدلا يف لبغلا لامع الا ضعن لمعتساو

 | لوا ميلا ىلع * اسف | ذدعب نمنع
 ٍ ميلانو لمس ولو نضر لالاو بشغل لأ ماعلا نملك املوتلاو هذه لجر مسا لاهنهودلوق
 : هناا هلق 3 هارب لاهل هك دين + ا لعب رصتقا دقو مكحما ةراسبع
 تنل 5 دوادهلمقأم ىلع

 ديكر ش م - قدا ورب الب 4+ 3 0 خمانل نمت دايز اهلعلف دعب او ءاروسلا اا ا 0 :
 ىئععم هأ

2 

 ا رع رست اا |

 1 ا فوك عرسلاك ليدل يأت "ليمن لكىدأتو تيلا ىوأم أ

 || ا ”*لي كلا نمي رامي نيا 0 ها 0
1 ١ 

 لطخالا لاك 5 ةفورعم ”هلدسق | ْ

 | ةم هع
 الشممراك الان اوس انلا ىلع 5 اولضافت شير نمابحت الخ أ

 ف رصنبو م يويبسلاةلجر سالت بلس نازي ةلسأ نذ 7
 1 ناك نورة

 ا

| 

 1 0 0 2 ىممتلاةرايرب طسبقل ناكو نونلا ذا كلان 520 رمل ثم مالكلا |

؟اذا ليت مراتب تالا دنا سعاذ الّدْمُمىرهزالا رقص لات وتلاو ئذلا لس لاو |
 ٍ لك الع 



 ا ا ا

 - هوس 0 ماع" قص دز 2 ١

 مولا لوقا باث لاو لوم لكدريهنا لاجدلا ثي هقول طرا نراتشمعس

 ءوس

 نا ىّئش ناكدق اول .ردصم وكت ناله ريخالا الهو لاق ب ع ب درشملا همفىذلا ٍ

 د2 اود زانلا كلذكو لولا ىلاةماتتلا <لهاتلاودرطمهنال هركذمال

 اهلاوي * * لا ةلهأن ةلانه قار وو

 لاهم لجرو مهلا وتلا له ًاوءاملا لعل ازاَملا 8 دحا ولها اولزانملاك لام وب لاق

 زيغخلاو لمح 7 امج رطلا وام لكل يغب وسم هواك لاهجنالاريثك

 قبال ب راعلارغقع ناك امو 1 املا نمل مكاو ل١ سَلهاَما نيبامولاك
 موه

 مسج 0 1نالذى لم ل اق "5 0 وه نمىلاوأ 1< عضومىلا فاك 2 الغنم

 لاقيعا لا“ اقسمىأ * ها اك « رهزن ب بعكد.صقفو مهله عضومو

 لد :الاعأعر راش ولخان عج و* عو كا واعمثدد--ىو مملا مضب ل ئموهف هلأ

 هلوقو نالف بلوتو تالف باجل وةتفءونلاث أنبأ أن ملاقيوءاملافةعراششلا شاطعلا

 ىورعذل ٌلهانلا لاك * بنا و لانا تملازأم ا ل ورق تن رش أ تابكنبأ

 ناءوهودر وملاك كره 0 1 رم لاهم" الاه ردع دوو ىلا تئاتلاول رتعاف

 ءاماهيةنالل هانا لاَ رط ىلعزواسملا ف ىناال نادل ىمتو ىاركلا فى بالا هدم

 "هلدان "الاوىور تحب رشدقىذلا لهانلاو ناشطعلاب درعلا مالك لهانلا ه را ءرهوملا

 "”ةهاشلا لاو دادضاالا نموهو تا لهاتلاوناسَْلالهانلا 1

 ْ لات * قولا مونةنعطلا ن ءاطلا 1

 ناو براشلا انههوهدسعو لاو تب وُرهيفتع ءرشا ذا مدا ىلا طاب "اك حاملا لج

 لاق براشلاّلَسآلاه فب لبْيدلولاوالاقو ناشطعلا هنمىورب ىأتاشطعلا تْئش 2

 هلوقود وألاهنى مت شاطعلا نا ىلع لدي رب لوقو ىرهزالا

0 

 الام بالكل ايبْدَو نحن 03 هل امط حافلا امهوأو

 هلثمق قراط سةر علاقولاف

 لها اولا ساجر مهضراعأ #2 قت ا ئطن طولا ٌمطتمداَغ

2-2 

 فو 1 هاف رت وواو لا او مهو مدا لكم لجو لهان مثيلا وألا

 لا ىرهزالا لاف هأوق

 ريخالارطشلا فاوملا بسن

 لطخالا ىلا امج ةدامىف
 محم مأ ررك

 ةراسع ةرسع لاو هلوق

 معصم ها ةريع سى ذهلا



 د يرن ل نمد جك 1 ا ل ٠ اب دست ةمييحر ١. كسل لي لال دوو
 84 0 51 ؟ نيب ا

 | هتحأنمىوقا ناب رب قريت اةؤاودوهددغو بذطعا فح ورق هللا ولما ل قولت |

 ا وع ل سف
 ا 9 0 1

 لت“ مالا فرح « نونلالدف 6م

 هم 2 42 ىلا م 3 8 ع
 | 50 رقااك دافئ ة”هلممااودعالضا عطقنم س هرفلا طةمو رعشلا ن ف هرفاكساب طاساام

 37 اا 1ْ لاق كلذ سوا لوقت

 0 ل 7 للا ىلع النار مارك * مشعل بغا نيف بعلو
| 
 ا

 0 ادكالاثأو تمل ثيبلا اذه ىارعالا نباندشناو سابعلاوب لا جازخ 0 سوما

 أتت ليقو م ان عجبام عر ذهن ْدَللا فلدتلا تو ىانالو ماركانأ اهرمذو للا لع

 1 ١ ظ عي سساعرت رقت راسنا ذو عنراخصروُُبلمتلا ىره دولا ناسنالاد_تد حر شي

 01 ا اويكتما وع م تخأ نمداك ذا لج رلا داو نا س نهال و بانذلاءابطالا|هيعسي و

 | بلجا ف عزت حورأ قرقدلمللا شفنلا اولا 5 يملا ثالثفألا ةيقرالثيدحلا فو ايدام

 5 | نيالا لم ةبقر ضف ىرطس شلل نأ وهل قلى سلا ثيدح و دعو لانو

 1 | تاك تاتا يقرر مال 0 ةلكانا لو هتست تناكئذ ةريثالا

 1 ش | ىصعتالت أريغ لسى و لككو تضَدوَشَو ص ناس ورعلا لاقيتأَن مْ فرعت

 0 | وسو ءيلعدقا سولار لاثتبتنق ضوعو ل هت ضوع كورولا ل جرا

 0 | دينسبا ةيلذه ب وتكملدَْمِباكو هْمَسْفافارساهلا ّقلأهنالسفحَتينأتلاقملا اذهب
 هدهز د م

 وعما ىلذهلالايعلاوبألاق لا برام و

 0 5 ' ع اهب حولي قم # ةهصتبهتافارعرلاو

 .. رعاشلا لوقو" "هما: هدسش لمان «وهوديقملاةيْمَمَتلاوعضوم قلو اللف لتمر
5-2 

 د 0 لمسريغ تدلاطدقل ى د 5 يآ هتتارفك الو ىاف

00 | 

 5و ورك ءاس ١# مس ور

 منمز كسقرم 3 َنرتواهالَع ضو

 ا « م ع

 ا دان أواهل ف ضابشل ذم تجافهتودارو نيم احم با تاصحاذااهبساصماب ىاأ

 | ضرخلاوهىذلا دانذلا ن“ الادهانلقاماو مدمس نب لاق فانشملا فذ - ةءاهدايت عضوم نودو

 || نسرتدنكر سوست شا ارعالا نودلوهتالرهاولساو رهو نطعلاذا نطمغلا هم عنمال

00000 
 : يآ



 47 1 تار مذللا قرح تونالمت

 سانلا ىذؤيالو تادارآناوىراريلا نكسي ل منلاولاه نينو زاة وردت اسال ْ

 لِمَتلا راالاقو لاوطلا لبر الا تاوذراكلاوه و اصاخناع لويهتادا ارألق و ىذود ٌرذلاو ّْ

 ريطلا نم هللا لاق يطلا قاما هآوقفةداتق نعيور و رذلاوهةراغضل اامأذ او قا ناكام

 هيشيو لْمستلا فلا دردلاولاقو اولي لا نول لاقي نابلس وا اميه لكيت وأ كاتو ظ
 ماظعلا لما شور وذل لاقي شيد هلىذلا ل مدل لمع نبا لاقو لدتلاورذلابفيسلا وف 0

 لف يملا كلذ لكل مل و ”لمبلا اوهلمتلاو هللا وهاقرا ى ا ءطولاوكل وللا ةيءارقلا | ظ

 له ناسخ ريئإلاق : لاما الا كال ذكو ماك لك م ولهم ولهم كلا ولدت |
”ّ 

 ىدعب ادرولا أ |

| 

 لئاوع دلما ذتداودقف # هنمرر ىلا هللا نمل

 وهم سلم

 تيمكلا لاول مم أوالا لمس لالي دقو اجو
 لما نيرتاللَس 5 تا َ

 00 نماضيأو» 1 كلذك و لكس .رفو ناكمفرقةسال 6 ا صج ارو بذلك قدي

 عباسالا لت قمل دكر اريثك ىأ ضلال - وذ سرفو رقتسيالمعاوبقلا لكس رفو ظلغلا

 لمني ر لا فلق اوت أل ةمالغو ق ذاع ىأل ل جرو رسصقلاهفارظأ ظيلغناك اذا أ

 0 الىذلا لجرلاٌلمَتلاوايفدعصاذا الوم لمْ رصشلا فلي ءارغلا اهيفدعصاذا ال |

 نع لمعلا ىف عيباصالا يفتي ناكو اهب ثبلايثكن اح اذا عباصألا لق جدولا ئش :

 لمغلاق اوعي فاعياضلا لق لبعلا هال ايضرتال اسالي

 ءايبملا ع نما مضلاب" لولا اوتردكم بتاع 2 ضعيف موضع لفي رمل 0

 نمرغلفلا+بيفوىذلا السلا بلا عفا هلإلا ونويلا باي عاركماكح ض وجاف قبن |

 بليس بالقليل سوربسك امدحأوهو عباصالا سؤر هو تال أو ليانأ أعمل او عبص" الا |

 م لان ع ةمالسلا عمجو ةماللا ٍج نعريسكتلابنونغت_بيدقمملالاذهتاقامناو | 2

 فد ؟هلوستبلاو هبوسسلوقهلاك !ذهتانإ ون ثولو أو دوكك هيج راو عجامدوأ ا

 ةدسيعولأ قش با دلارفاحفف ل اوبد كهل لت رش هلمةلاو يادار

 لييدتلا ولاه متراغسصلا ئهو ذا ىهارب سانلا ىذأتي َجااوذهَو تادارت 58 وكر را لاف ذلك ْ

 «رل_ةريخو لافوهلوق
 لصالا ىفاذكوملا ءارج |

 اوح ةدامىف هتراسعو انه

 للكل ملل رجول
 ناملسل#: اهللاقءرج
 اطقسهسفلعلفانهامررف-
 يذم ها

 ملا جتفنلاب ”هل_مالاو هلوق

 ”رلمالاو سوماقلاةرابع
 عستةزمهلا و مملاثيلثتب

 حدب ارفظلا اهيفىتلا تاغل
 يدعم هأ تالغأو لمانأ

 9 الا رتل ناك طولا ىلإ حابمصلا فو عليتسلا فوط قارس هين“ - 7 . ٠



 َ ءل ضرْأو 5 لتي اق لاس بحد « لطخ' الا لاك لايف عيجاودار 320 , رج أققطانلا |

 ظ عنمامنالةمكَح 00 هنالك القدير ماوه قو
 |111 رالاردسعل لبلا ماجا ليلو رطب ىذا لكنا ره ةيوعتملا نع ةيادلا

 قوثلكش ل جدد « بارك ' أولت ددعمشت « قوئبادشنأو وللا انعكس .ةلاو ماجللا

 امو هلل_.قكب رخلابلنلا ىلع ىلا بجيل ناشيدشلأ و ْس ءرشلا كاذكو عاصم برت در

 .لفم ىلع داعأو ةورَضفأدبأىذلا قاديعملائدبملا برجا قولا لدجرلا لاقل كتلا ىلع كلا
 | بورما ىوقلا ننرفلا ىلع بوح ىونقلا ل نجرلا نعي لكتلا ىلع لكتلا حاصعلا ىفو ل_لنا نم
 | نمشي رلا,لكتلارتسنالا بالا «. لك لك ىكبانرم « زارلل ىربنبادشنأو
 | مادقالا الرتواونمعاةتمالاوعو نيفلا لوكا ءثمو ديرب ع ةبصتتلاو عنلاوع وليِكْشَتلا

7 

 .ضرالاىفامتويثاهبلع تانأانع عقدْنال ىألكشتالىتلا» ملا هللا رم ف 00 كغ هئذو اهيلغ

 ْ ىو هلع "الوأن همعهنكل الرعام ثيدحهنسو 02200000 عل نا لاقي

 مقل نوكيدقو مادنالا ماج الونب جك نعام ًهاوالو مد ف لك: ةراغ ىلغ ثردندح

 ريسفتلانهتيرقءانعمو هواذخأ هي لكشت هن اكل كد و لكف لسرايا ارثلا مدقتلا تدع

 لعف ىف غمس لولاك هنب شو هبسشو لثمو لّمو لدبو لذ, ل جر اضيأ لاقي ولاقثيدحلاقىذلا

 ْ لاق ةياذهرظملا منا لعشاق زالة ,رالاهدهريغد_حاو ىنعع لعق

 لدبي ضْرعو رف ثيصل لكش عموم اق ىلع راف

 | ىلرعالانبا اذ نانا[ ةنوينعلا (لان) هنعهتحفداذاهناكم ن عر ا تأكنأو

 ظ 'نأب ىننراغلا هلق ديّئرقدقو ل 1 رم او ورعم لكلا( لغ رجالا لذا

 مكنكراسماولخا للابد تلاغ لوز لوقو باغو فضلا عقر مشا هال

 ْ يمللالا نوكي اللوقلاوتااك لاق هنال لقيام ظفاك ىلقعتال ةوله:1!قاواشدا ظل اج
 ةممس منع

 2ظذذذ1ذ#ذ1|أ||||1|1|1|]|ز|زذز]|ذ]ذ]0]|]ذ]|]ذ]1]ذ]ذ]14]|]|]|]|]|]|]|]|]|#|]#|]#]|]|]# #0 # | ]| | | | |ز|زذزذ ]ذر 000“

 | ناسسابءئاتيدح لخبر :رهزالارك ذو لحدا هناص الوم: ماعطولدَتلاةيثك

 أ يبرطا ريهاربانءىؤرودْهْذهلاودرصلاوتهلمّلاو للا لثق نع ىبهن سو هيلعةقنا ىلضوننلا

 ١ سيلسانلا ىلءار ررتض با ودلاو رومطلا لقأ ىهوس اناا نيذؤيالٌنونالَ واتق نع ىهناا لاق

 ضعتال لوما الاعتلمقَتَت ِمعاذا ةلمتلاف هلل يقءريغتو بار لأي رودطلا ن هديسانلا ىذأتي املشم

 | عاوقاهل تلا ىهلتلاولاهاهلتقاف كدَذ [اذا لاه لقت ةرذلات مَع اذا هلل قُرَدلا صيامنا



 و عع وا ويم ٠ع

 ُبحلالواشب رمال 3 اهلصن أت ايطلاك حدقأو

 نما دعو البو ءالا تريشقنا اكد :ًالاقنلاو ماشلابرقلا نم برسضم الن الاو ىردوطلا

 سلا فابوطالارعا ا لا 5
 6 ع و

 لكقت دقو تارتل اريك ة يشأ ياللا (لئقن 2 كاف ةرهاتنانكتلاويلس مقل سس ١

 ريعنبرضصلافو  ىتماذا ب ازال ياا .هلثنا ىدونا |

َ 
7" 

 ا
 اسرف ف صيديز نب ىدعلاوو اهل سدا 3 : ١

 ةمسوس سل < ايل ل

 : 0 5 لَهَا َكوُمَملا ىشمأ تبراك

 ب - نيملا نعووتدعلا نعلكت لاقي صك لكتوالو كلك و لك نع ّلكَذ صر
 0 رلا لك لاقي وهتنعهفرص*؛ ءوشلا نع هلكت ب ىئمضلاب ||

 اذ هر لكك كج مسا لكلا ثدللا دوج ىلوالاو لك رسسكللابل كت ىرخ أ ةغلؤ نع ْ

 نالت 3 ,وهريغل ربع .والاكتلءحاذا اليك لكى ردود 3 لمينا فاشمار |||

 22 ةاهتدباس ند لسرايا اكتبوا 2111 وقعهمربأ مْ ف هتبقاعاذا َ

 هذ. فهاد ىأ اجلا لاعاهمس موارد نبال ااكتت اهانلغف لات هوقو اهنا سستعف دانا |
 ىو تَدَسلا فنيد ّةءملادوويلا لان ىذلا ل_ثم هلال ءاف هلم ل عشب نا لكس ريع عقلا

 اذانالف لكذومكسحما مهل وقع أ مول ليكسلاكم كس دز رخ أولم وصلا لاصو ثيدسح

 تكتم لكشكاو ةلكشلاو لاكشلاو لد قاع ماض هلك "ل بقو :اراذا هنموريغردحياعينصوب عْبص ا

 نءلاكسلا لبق ل جرلا لكتو نانالان لك ىذلا لكشملا ىرهودلتا ناك اماناك كريغ هن ْ

 5 دشنأو فارعالا نبا

 لكنْ ملكْبورأتلا بت.« اننماوأسوههلاو قاف ظ
 هاد عدن نعش مشلا ضعي فو قطنملاف بو ةعنءاكح هؤادسعأ هن لكس ىأرت لكشأ هناو

 لعد لكن ل برو رمشلا فلكي دك ارد لعدن كوول يؤ أر لك نالفو بيذهتلا

 ديقلاريدكلاب لكلا ه هيدلكل ياه أ ةلكشملا امواولدأو اوعفدىأهؤادعأ هب لكشاذا

 نمدو-ق ىل هلقامح < را ادت زيزعلا لب تلا ولك ًاعهجباو ناك *:ىأنمديدشلا

 لاكن ”ةوعاضبأ عسجي غن دس اول دوب |ىععلوكشلا فموقب قوي ث يدا ىفو ران
 و

 مه ويوم لولا وفيعضلا نامل ُُى الا او عنى أ اهب لكس ال الاكس أ أدو.قلا تيهسو | :

 ( رشععدازبرعلا ناس 5-6 (

 ا (لك) ماللا فرح « نونلالصف

 لا لكش ه نع لكذ ةوق
 هذع لكن سوماقلا ةرامع

 الوكنلعو رصنو برضك |

 هعمعم هأ ند و صك

 ةرايعملا لكذ || ثدللا هلوق

 لاكتلاثدللا بدسهتلا

 وعم هما ررك خلا مسا

 ..'نيفارساووبي وة واو يح



 ل يشن لا مرو“ يي توسل
 دوم 1 سررؤل#

 لصالا ىفازكهناطتهلوق
 ما "نلءهملاءاطلابمكسحماو

 هووصم

 : 0 ا ا طلكوقدرطلا لبقتلاو قرف هفخ

 ا بحاللاليقتلا مكناهتسرلأ * اهجاخلاة رسب تورت

 د .مالكلاة عجبا صنعا 1 ريتالاهله ىلع اه ةوقوتياذلا حاذساو هلسو همكتو قدرطلا للا

 ظ ديللاغ امص
 ا 278 لَقو ىريصف لا نادعب * مهلك ى فص [_عيدقلو

 وع ل اول .٠ متحول

 1 ارضالت لحرب 8-32 وهن هيلا ثيدسحلااب الفتق و قطنملا ىف قتلا دع وأ

 | مالكلائىقلا قات ودلتاندقو لَو ىِربص اضيأ تيبلااذهديسلاد.نأو باوجباو قطن
 رعاشلالوقنميبارعالانباءدشن مام فهوعّرانت مهن ا

 || لمْتكلاهمالك ٌتدكطاذاو 5 ْثأطتىلعثرضعاذا تناك

 ا لقت هنأ عمسن ار : اريسغلاف باوحلا اووطنلاروضحود ىذلالّمَنلا نمنوكيدنةفهدم_سنبالاق

 نأزوجيدقفان :رغلع امل وخنأألا لعفلا ىلعالب بالا ىلءاند نعل ةناسغاو بواج اذا لج رلا
 مو

 ٠ | لل تنوقك لوقا : هلع لقتل نوكم دقو لاك نفانغا.ملهناالا كلذ تاق برعلا نوكس

 | أن عىرذسلملا نءىرهزالا ىورو هبارشى لعبوا شلا هيشمعيمِلدنلاو خب وجت ءانعم لا
 | مضلا,لقتلاوىرهوملا نونلا بالا لاتيال بارما ىلع دمتي ىذلا لكلا لاتهنا سابعلا

 ٠ لقتل لاقي ب ولان نبا نع ىرب نبا ىحو يذلا, لَّتلا خسنلا قب فوبا ثلا ىلعهي لقت ام

 | ىذلافاقلاونونلا علا ديددنب لاك لا وذم. لا ىلع قتتالا ولا

 | لاَدتلالوقعشمولات ةراج ت اذ ىأل نت اذ ضرأو ةاداسجا لّقَنلاو بارمشلا ىلع هبّقدَ
 و

 ىذعالا لوقو #3 لاقنلا فراعيهيرك 1 1 ىالكلا

 موسو و همس

 د # درا 0

ير ترض قف عدو هام سب لان
 انس 

 عدفاو

 ٠ | الوم لذنوكيت أى ولاه ةاقنا لع لع لجرا لامن اولاتم همم لأ اريعدا.قنالا نم

 1 هرسفاتل يلارعالا نبان”ال باو اود ىلا للا نمهنأىلا قسسالاولاقانملا لصرملهنأالا اضيأ



 1 ب ل7 د يقاس

 54 (لقنإ ماللا فرح « نونلالصف

 ربرجلاق لقت عضومىلا عضومن م ةبادلا ع اوقات ||
 مورشلا ةءشاش د بلاش ٠ /صوُح نهولبملاَ فاني ||

 عمباو شنو انا هلال قتلا لنا ُلعتلاو قتلو راسن كأن وكت ل ناقنيل -.قو |

 «تس5»ع © 6

 لنلامدا دب ف هش هتمكتن مالَدممانان *ل 35 لاقثلاك ٌلَءرأ ثصصف 03 لاقلاقتولاقثأ

 ةلهتلاو" لا تفاوت اور هلا عافرزتاقنا ورنا“ هللا ابالي لاول

201 

 هلةآدقو ل -يقنو لئاقت عمباو عقرب و قحاذ ذاوق- داون ما 3 . ىلاةمقرلااضيأ |

 2 يم يوم 28 :*لعنو لصأ هو هو َلعنلاو قلنا لقتأو أ

 نمامدوه-سمنبا ثي دح ىفو لقت لعن ثم هلاوب أ لاهو لشن لكَ لاقبر .ثلافو لاقثأ هعجو | ١

 ةددأ

 لاق اهل ىهفةلوعبلا ن متسدق رماالاٌةلظابتب قاناكمتشأنملضفاة ضال ا

 تيمكلادشنأو تنال ىومألا |

 للا ةوشطلاب هيشو 03 نيدالا ثم علل

 و

 ثردحلا ىف ,اورلا نأالولود_سعوب أل اق ءاَضْمرلا نمىفاحلا بصيام باص بصي ىأ

 ظ
 ظ 1
 لقتل حر ربا لاقو يملارسك اب ا 0 ل
| 
 مق |

 ره

 الدفا ءاطامو ناري 5 الجو ةقانانمّنلتق 5 دات ذا ١

 ا لّقْنملا ولدا فدل لاش ىبارعالا نبا القنا نيلعَتللو نالّقدملا نفل لاقي و لاق

 دشأ نمدوعس نبا تود ح صن ىف ىورهلا ل هس ىأ طع ىمرلا باك فىربئبا لاك ميما
 4 ع ه9 علف ل هو ني جوع 3

 املعقبطأ ىلا ةقرطملاو ةعوقرملا”هلةثملاف ةقرطم هلة ل_عنءارفلا ميمعا اوفو ضةلئاءناكم

 لسقتوهل سكقنو هنيكشىف ءاج لا ةيىرهوشلا هانئ حلا ء'الرصُتلاكو ئرخأ

 مهةفارناموقلاف بنر غلال_ةتلاواهربكل بطتالف 25 ةارملا :لقنلاوهعقرألافتبوثلا

 ءاسنغلاهنأاوعزو لاف لقت و ليش "الا اومهرواجوأ ظ

 ليقت موف دعي ىف" 1 سولاف ظ

 كا نعل هل قنا هنا جر !| نعرف موق ناك اذا لقتل -:برالاقيو ْ

 وهوُتلاليقتلاو لي_سلا تو موهو ىداولا تهم لاي ل: ٌتوصىداولا ًلعوةبيرغ | |

 بص ءادريعب 1!قلقْئلاوة فو 32 اكتسراطتل رأى لا ترطعم ضر ن مم ىجيذلا ليشمل | 0
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 يكل لقتل لملم اوليقن لا واول لقت عب رات لا

 | لقت لاقيو هيلعةموادأاوهو 5200 رض لسقتلاو « ليقئتولارادعنمّهل «

 , : 1 ةاالال ا رساريسراس

 أ لباىلءرمتلاقشالثم ه. لتْانوُدَجوانوبَطو
 أ اذاه ريف لقا هيلا وبيلا ودعلا نيبوهو نأ هرلالاقدلا لبق والان و لق ائملكاندقو

 5 ربح رحلاق ةراجا تنس رحرغ ىلع ]روم عينا سرفلا انو ةراحطا ودع ولا

 س.)

 ” لا 5 ار م

 0 26 اس رن هوا اراد رع ردح

 ْ ىهولاف ثيدحلا فاهرك ذدروو ماظعلار سس .؟ اهنمح ردد ىلاى هول هيلا ةنسم نمش

 أ لاقوءرسكشم أ مظنعلا لت ىتل ىهل يقواهنك امأ نعل نت وماظعلار اغصاونم حرت لا

 وع "الا بناحلانممصخوتالوني.ناطبادأن مطل حشو ىتل:هلقنلا بنج نب باهولا دبع

 1 ععسيلدورلا لقت نايا ودور ملا همظعَس كح وألا اهناج لسنا نال ل_ةنمثيعسو

 || لاقةصخ 7 ةصخوملا صن ل_ثتناكواهرذ ا ًاناكمظعلا توص عسا ذاف ىنخهنال اعلا توص

 ظ د.يبعىأةباكسوهو ماعلا ارق قنن ىلا نممانرك ذاملو و هءاهقفلا مالكوىرهزالا

 | قتلا ىلاقلا ب ”لقنملاةغللا لها دنعرثك الاروهشملا ىربئب لات باوصل اوهو ىهعصالا نع

 ||| متت قير ط لقت او بدا ىفقيرطلاَلَمنلاو لاما ٌلقاَنَلاورغسلا لا سن متل
 أ وهلقو راغصلاةراخا ىهل_قوراهكألا وفانالاك ةراج ا لّعَلاَو ريض 22| قيرطلالقتلاو

 ١ ظ رين م قيراموه لبقو ءوحخو ل بج عقاذةرادإا نم قباموهل قو علت اذارخحا نم قيبام

 هللا ىلصهّللالوسر ربق ىلع ناك ثددحلا فو رولا عم ةراخاوهلدق و مدهاذا تيبلاوأن صخلا

 ا تاو لوقنم ىأ 1ل اوعقم ىنععل دفان الا هامش ةراخلا راغصْنيتخب وهلَقتلا لو هيلع

 يان تاعرب * ٌلِسقَنلا فرحا للعام 5 لاه ا :ءلقتىهفانضرأ

 ةراخعاوةراجحا هيمن ضرأو كرسى ب سنلا ىلعرسكلايٌقتناكمو لقدم ضرأو



 0 فلل للا ل الا اا تاعك يو سس

 141/ (لق) ماللا فرخ د نونلال ضو

 اَهلَّثَقلال ثم ىهو اطَقلا اع اهلوةسْط متن: لوقملارارسأ نموهو تانلاق د م ا 7ع هع 2#

 لوقىتننلّقَتلا ىرهودلا المش: لجرلا ىعسلةَتلادو لاه دلَعَتهتدحا وهعرزلاٌةيطارفضُةر

 ىاطقلاوهرعاشلا أ

 9م ا
 لَمَئاوْناَذوطا اهم ل :َىَلاَن طب 2 اهيذَجو ىداللا !هيرقسا م

 7 ءاقاهشاس ن“ ال اًيرْغني-لالهلاَليياملوأ كلذو رعت الثر مثلا ىلابل ف لوقت برعلاو |

 ررغلا نك اللتر رغلا دعي لا: !ثالثالاةيو ههخو ضاس نمهيفاملقأ ىهو سرغلا ةرغك |

 ةسما1اوةعبارلا هل. ءللا ِهُلّددلا ىلابللاو لضالا ىلعةدايز للا ةدابز تراضو لصالا تناك

 نارطدشنأو ىناقلان ءىدناو كح طاشتمالا نمير وربشلانمتسماسلاو |

 0 و 2 1 ان

 وبلا كدي أر لع د لقوا ضان الل هلل |

 مكب لبا عم اهانه دواسأ * هن "6 ناخذلا قيال

 ةطشملاثدنأتنالثأ سمان ىذاقلا ارطخ مهلوقن مردع ًاوهورك ذلا ظفلب يور ا

 نذلقأ ظلغفثوكي فوصْن مبارع «دلإ ءاسنذ خي ئئنةلفوتلاو بيذهتلا ل |

 فو دوعلا نأ رجلوتددنأ و هلعرمتك ئاهسأ ةرلعةارملا هعضتة فطعي وى مدسعاسلا |
 ه-

 هن ”اكريثالا ننا لاك ْتاَغتهءناورَفتيقلنا ىتاالدَملا ليو انإع ادردلا ف ث يد |

 ع وطملام هولفتلاو هو أهريغت ودلاتملا اوٌةمدغلا و وَما رم مهدصقنيذلا ىأةمئغلاَلّمَألان م ظ

 3 ناك ىفءاحاذكه لاك مهن :رملاتق نول ةيالق نااودلا مهل الزيات

 هللا لوسرنا ة هر زا ادار ار ادخل وسبا حلي اولاق ءادردلا ىلأث يد نم ىدوم ا

 ثاثم دان هلل لآ لا متككن او رغتق لكن ااهن افا قتلا يداوم اناا نو يطأ لش

 لق فالق: عضومىلا عضومنمئشلا لِي وَكلْمَتلا (لتن) ناسا ريق لقوو
 -ءةورم

 شأنا هلْ .ىأل هت نيعمالعرزمأ ثيدحىفو هل ةنرثك أ أذا دايت "ولولا لاو ظ

 0 ىتلالهَنلاةْر ءهَو عضوم ىلا عذوم ندع .وقلالاَقلا نممسالا 20 ديبالا

 ىذلا فيعشتلاوهلفَتلا ديدن كاذكو هم وما كلوقكى دعتملاىلا ىدعتم اريد غلق |

 "لّقنلاو لاقت الا ةلمدلاَو :ةوقوج رتوش ع اوتكاهدعحلا نادت رقرل ظ

 جارت نمل ةاولاو لالا لا: نماكوت لب قارا هدأا لقاوتن م ”لقانلاواهلشنت#متلا |

 فال-خساننلانملقانلاو مولا موق لفتت ل ئاسكلقاونلاو ىرنألاةيرقْنمْلقام
 غ0 جا 52ج : -



 لدالا ىفاذكم ىلعلاو هلوق
 سوماقلا قىذلاواطوبضم

 ها ررحو ردك ىأمليعلا

 مدعم

 ىاذكر جلا لفونلاو هلوق
 هنع ىنغتسموهو لصالا
 دا ها

 ِْ )0 نعلخ وبردهتلا رصبالكوتلاو فسناو مماعلاو رض لاو ةراَصْسو
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 | ناكفّو د1 يهاربالانبغو لاه هناك لان بوقعيؤو محا هلانمهو و مال_اوةالصلا هملعو انين

 ؟داولادإ مانيب وعمل ةلذانلاف ةلات دوقعيو لاق معدل ضرُملاك
 | لعد زهلاتهوى

 || ديال وةيطعلا لولا السنتْب وقعد وهن ”اعدب بهو قنا نا كلذودلض رمل

 ظ مناع اذ عمم شنان اذهل دف ديس رصلاعتا مشيءاطملا

 201 والو لس فوتاو سلاما اوهورعوأ رص لووَتلااولوينأب كل ذباوحرسصي)

 ني 0

 الجرحدعءتيمكلال اق لقوتاناطعلا ىعو

 لوول ارقزلا كمال ع 5 وُدَعلا بات وُسَللاتايغ

 | لفاوتلا ريثكلا لذؤتلاو تالا ىلع ىولارقزلارمشلاك ىف رقى أى عاضروك ذلا ند
 1 ؟نلهابىتع الد ثنأو ءاطعل انيثكلا لح رلالّدؤوَتلا نرسل مة فةدسنا لولو تدان قو

 لليل هنمتماللا أ 0 مخ هواهيطعي بنا و

 .[| ةلوتلاوههفدكىأهموق نمط هنغن نَملوْوَتلا ردرلالوتلاهنم هلوقىنارعالا نبا لاق
 1 ظ ىّتنائثلا نمّلهَتْتاَو ىنعملا اذوب ةلوتلا فرعأالر وضتمو لاق ةحلمملا نب ذبتلا وتلك

 ا | ١ ىشعالال اه هدملادبإهناكدحاو ىععهنمتّيمّدتاوئىشلا نمتلمنا دعو: أ ةلغلارتو

 ا نامل بد نانا « ةكرتمتج نءانب تنم
 ظ | كت ةةلافالوق نالف ىللاهت ثيللا لاك هد ىئدداو نمْلفَعت الف ثار .عنباثي دج ىفو

 سدتملادشن ؟وةتلعت كوك أن تركن ا ىأ |ةيم
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 امةيقديز ل آن نمو #2 بنان شبت

 . | لذاوتلا م صلقْملاو رذتءااذانالفلتمتالاقيو قانلاٌلفانلا و يفت ورع ونا لاق

 ا | ءايلؤوآل لاق ةماسقلا ثن دحىف 0 ومع تقلا الفت تهمل قامن الق 50 :لاقبو

 هع 5ع

 ْ | ةلهتشسلاو كوم فقرا 00 دورا لولا

 : ا أ هقامو قاس دكت ه نطو 0 ضامن هادف ولا توسو ٌةليف لدقام فنا

 ومءم يس7' -ضظهوقه عد

 نانمعانا امن وهاك مشا بن 106 رني_سجخ هانلذتو اوضر ةسماى :نأآتدد دولهسهج و

 المس 5ع

 ا نض برسل كاحازتلا اوبلعت :نعهماط أ ىأ هلفنت 1كتدن .:ًاومهلاَنلشتدي ديرب الت 5 اه هلراعتالو
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 مهل لت لنيذلا مسألار“ الع ابويا الالات انغلا تيس مالا لءةدازناكام : ١

 ل (لفن) ماللا فرح * نونلال صو

 . 4 31 د 101 ان لد 200 2
 كاذكن دورا :راكلا نيدمؤملا نماشيرفثإ وىحا كتب :رمكير كج رح أاكهلو وأن ىفكلذاوغه كف د

 - هدو

 ريسأو لأن سر 55 لو هيلع هللا ىف دما وار ادسا#و اوك ناو َتبأ أرنم لقت |

 :قنلاولتلاقممٌماجبوروهتموأألاك ءىثربغب سانلا رح يراها سيلفا ظ

 هيلع ضرفام باوث نممهل بتكسحام ىنع مهل بأ ةدايزامنال ”هقانع واااو 0

 | مهاقينعستللا لقتل فرع ,رلا5 دم اىفاارسلا سو ةيلع تلا ىلصيئنلا لقبر ثيدخس ا فو 1

 نمهورمشابو بعتلاو بذل نمدوساهو ود علا ىهأ نماوناعاع ركسملا لضم |

 قتلا كار ءالائبا هان ىهفرخ ل موأ ةفدص نماهيطعنا بع ةيامعّلكو فودناولانقلا

 اعرثك اذ_تئاذا هيا ل عنالفل متت مكسلا نبا عُولمتلا لعَتلاوةبهلا للاوئانغلا |

 ةمنغلاّكِي رتل لقتل اوهتلْطف ىأنالفىلءانالف تت ديع سو: لاو ةمتغلا د_.فعءاوذخأ

 ىلا محا هيدا ف1 تلا و ةدابزلا كرك دقونوكسلابلفتلاو
 -ه- مس

 نباثيد->ىفو نسناس نمن دوك . ومهم مس ىلع م هداز ىأ اريعباريعن مهلشتواريعن يشع

 اهزارحإدعن :لتاقملا نمادحأ اريم ”الااهنمل نب الى اهلك فَ مسقي ىحةمنع ف لقتال سابع

 ىلافتالاو لهنلارت زرركستدقو الفةمْسقلا ل بقامأف سهلا نمءاشنا)-ةني اهلك سقي ىتح

 دعلالازبالثيدلا قو ضئارّقلا لعد ازاهنالتا دابعلا قلفاوّملا تيوسيوثيدحلا

 لفانل ا ةالص نمانتدرب أ هنعاتتلب ضان ودام راع كءدسوو لذ لفاونلابىلابَرقت

 ؛لذانلاواهمازوأ ةمئالاءذهىلاعندقل اهل مألا ىلعةمرمع تناك افلا ناو رتل

 هلل مايزال ملا فو هيض صاله جاسنالا قيام هاا وكلا و ١

 لاف ع وطتلا لكلا اوةالصأا فان هنموب عال ثدح نمع وطتلاة سطع لقانا ولفتلا كا

 ةيفان حتر اناموم لذ نممدتاط رفق مضوديلعمتا لس ذل "لف اند" الت سلءارغلا ا

 نادم ؟نلاعت هتان الزدع* الت سل ةصاخ لسو هءلعهتنا ىلص ىنلا ةدانز .هلفان ذه حاجزلا لاقو |

 هنأعص واد وتاماق متعب نأهدع و مم يلع إم فهنال نيعجسأ قلد اهب سهأام ىلعهت دامعفداد هر

 5 لّضفألا لجآلا لفات * ديبللاهلضاوقلا واياطعلاريثكى أل فاوتلا اريثكل <روةعامشلا |
 ا
 ند دوداولا داو هلفانلاو هرتغىلع لشن ألقي هريغل فتوى ث نم لشي املضقدنريرعتلاق | ٠

 لع هاربا ةصقىف لح وز عهتنال اق لدصالا عمدا زدلولاّدلو راصفداولا ناك ل ضالا ن'الكلذ 0



 (لغن) ماللافرح *« نوئلالصت 22014'

 دل : وخ نب سدقلاق وهيلعت أو غادلا قدسفلغأ وهذ الغل

 هيدا وم سبل ايس 5 اهسمدأ ناش الل هاك ىب

 ثيدنحلافو داسفىأ لفك مىشهبفو حز ركل ودفتر القتو ةنلغتلا ءالاو

 اى ةرتو ن دعا ذارسدالا تو بقسم عادلا ف ميدالا لكن .6هبلقل غر انا رلارطتامع ل

 أ(| لوقتةم الانا ليقر بسلا د افرول ل جرو تس للزوج وكلم :ودسفنسف غامدلا ف

 1 | مساوأردصملاو لدن نالوا داولغَنلا اولْغتو هذول ”دواوملا لتلقي سيذهتلا لكن

 ضرالات ابرك ذيبىثعالا لاق دعما اوموقلا نييداسفالا لَك او ”هلُغتلاهتمردصملا

 ًالختا هيدا مويو بضع علا ةبدرأ 'هلشك اهراس
20 

 ظ
 الا
 ِ ا

1 

 ا

 ا
 0 كأم بفوتيو دبا نم منهتاذا ضرال وع هلوقلءتبلا نب ئرهزالادبسشتساو

 هءدع دك

ّلو هيموملا حمس د حملت ودع
 ةىأ مها تلاقين ةَضوأهلقل -ه

3 ْ 1 

 | كيرتاالدَتلا «(لسفن إب تدثبسيلودير دنيا لاقرئاطل اوُسغلاو لوغتلا (لبغن)

 دربال اك ةمهلاوُةهنغلا
 همم ةهم-و .لحام سونا

 لحعلاوىنب رهشانْدانو #3 لف ريحاش .رىو#ثتإ
 بي 2

 تكلا ىزوركت شي ويحتل لافنولاغتأ عجلاو

 ةوهدو <

 رك 28 دالالت 0 ىلع ةغادف ؤريخال لاقي وتدفق 76 درا ذاهغاندف بدأ دالاداسف كد رخلاب

 الاغنا وناك كلمهنأب 5 اللا دنع مهتتلعدق و

2 

 انثالفتلشن ار عشلاك وا 6-5 :هتمطع الفنا الفتلت: و فيفضل اولي وانا هلأ | ارا

 دشنأو معا هةجفز هتف فورطلاو ءتيلفانتبطعأ ىأهتلَقَن 1
 ةهمو هت د

 اًدادْزأوأ ل فتأ ناار د اداتقلا عطقأ ىاكتدَحأ 3 قداح تيسر اراك

 | نال هلبالداتقلا ”ياانشإ الاغ' الا تلاقةلاسفالااماهل لقفل هل دخن لاك
5-00 

 : اوشام مهل ل عمن مامالا لقت ةودلبالداتملا عطقب لَم ,هىلء لف هنوكمف ةةئسسلا ندو#

 ظ تيؤدوبأ لاق ةمنغلالفانلاو

 ظ نْطتلا "فان تيطع ادقفانبلع ف رد 00110 ٍ

 تي اهثالاهتعاولاسانناو لت اهدا او مئانقلا لاقي لاما نءكبوائسي : زيزعلاليزنتلا فو
4 - 58 5 9 5 2 5 4 - 

 | انارمسلا ىف لفن ل_سوهملع هنا ىل_صدنااضرأ ليقو مهل هللا اهل> اف مهلة ناك نم ىلعامارح



 ”هي دس ولاا ا 5 كيف “ل اع رع راو و ا

 ماَعألا اوطتناك اوال لجأ 5 هلع قاسلا فصْتالكليلا

 ةديدح نم هس: جلف ىف ن وكت اميغسلا ل سعتو حدموشو لوطلابه قصور انتو و | ١

 ةديدحلا فيسلا ُلةنةَسْفنم مو هيلع هللا ىلصهلنا لوسر فرس ل هناك ث يدا فو ا ٠

 قلفلاو وس سلا هيعسي م ضعي وِشرُكملا ةديد-ح لعَنلاورعوبأ لاو نارقلا لفسأ ف نوكت قا :

 اهتدلج ىهل قو ةَسسل ارهظ ىلعىتلاةدلا ىهل.قوسوقلا نم ةّسسلار ظلي ىذلا تقلا |

 خلقا دشن ضرالا اطول أيون سملذلا للا لَْتلاو هلك اهرهظ ىاعىتلا ظ

باهت نمت دولا تعطقاذا ىرهزالا لاه ن طد :تلعتولم و 0 الدوةرادْرك ألو 2# | :
 ابر 

 ا

 ضرالاىاهادأو اهقأعم "لذقلا لص فت وكمت ةءدولا نا كلذوا نمي عم 55

 ىأت العم ءامرلاةيديزوأ "لعميد ليقاهتأ 20000 ِ

 نارللدشنأو هيوم هَ ملحرلاةجوزا راقب  ىرببا لاق ت اعمل مني تكرتوئهاودلاب |||
 هل اشوف مو هع 906

 اة ا «() لئتلاتأرلا نع نكت را ْ

 هنمدَق باي واجافملجرلا ىش 8 عدلا عمت لدعَو عابضلان مركذلا اوهوؤبذلا لتعتلاو

 9و و

 هش ناكمنا يقيل لب ؛وط ناكر شم لهأن ل-ةر لد عتو رتل ندوهوامميفرغبهناك ا ا

 ىهمانم

 ثيدحىفو الكت هنوف نساقا ورنا اوقاشوديبعف الوقاذههنعهتلا ىذرنامع

 ل ل رهللاقفأ داق ماليا وف هنملانفل-- .رمأقثم وب تاذ بطة ناكهنا نافع

 محور 6" "-

 لجرلاها مشن الع نومي نام ءءادعأ !ناكو هنعمل ن نمهنأف الثعت م ستنا مال سنان اكم

 م 6# عوض

 اذه ناكر نافع ىنعتأل تكتل تؤ اوما ةشتا عت د فو اغث .اروك ملا ىرممملا

 لولا :ركملالجرلا اذه دش ب عو هنملئئاذا نافع ناكو هكمىلا ٌثيهذو نص ًظامئاملابثم

 ىلارعالان با زيشلا ةيشم ىهو 0 :ةضارانسرغاس لاس للك

 وا 0 0 يل 70000
 مع و "لاهو برعوهوودعلا ةدن 5 ههيلحر ىلع دعب تاك اداه اد رحى سرفلا لثعت

 ومر

 لحو ساه زيبا ”اكفاهعفراذاف هئاوق 3َق هرفي ل عدم سرفو 35 هلثعتسو أى را بكملك »أ

 اء 70 ودموالظ عمت القز 0 م ىمدالا (لدعت) هالحرةعيتتال وهسأ ارب ند

دق :وءىطملاو دعلا امهالك "لامعا ل ظْعلا (لطعن)
 لدتا ) لغنإ) لظنعةج تفوت ذ

 ك1 1 ا آ

 ( مشع عباربرعلاناسل - ؟6 )

 ٠ عطقتدب ربةي ركب هياوصلاقو ىتوطلا هركن أودع فأل وقاذه ىرب نا لاك يايا 0 :
1 

 | ةفكتوأ رؤس غلو #3 هتاعنر كلا نيرا

 ملا خال_ةالد_كنأوهلوق
 قرطشلاو لصالا ىفاذكه

 بوس هر سع بيذ_هل ١

 نبا نع ىامئاصلا ةرايعو

 خالقلالاهدب رد

 الصأو امسح دسعرش

 العنوةءوطومةحارد

 هئوعم ها ةحرادىوربو

 ىصأالا (لد_عن) هلوق

 لالا ىف ةداملاهذهزملا
 نونلادعي "هل_ههلانيعلا
 نيغلابس ءوماقلا ىفاهبة أ 3

 نكلاضي !نونلادعبة معلا
 نيل اهنا ىلع هحب راشةمت

 كاناملاق ىذلاو :لمهملا
 ىذاااماودحلا هرك ذاموه

 الدنعموهف بيذستلا ىف
 ها ررك نونلا لبقنيعلاب

 همي وعم



 فشرح ةدامىفمدقترملا,هلوق
 هضم ها وحلا هلدب

 (لعت) مالل فرح «_نونلال مذ 0

 29و 2و م
 و 2ك 0 اذانيلجراوأنيديلاو ذك لدروأ اذكح ديلا مسرفو تلعتلاةب الو لاف ىدادو

 | حطو لق أو هورنانلنا ايلا زواج اذا ل قودي لو اطوال أمى ضاسسلا

 د | مّدونم ةدسعو ألام ىرهزالا لاك رفاخلا ىلو ءامغسرلا رخؤمىفماداملاعثاو هذ اوقلا

 | لّدْيُم سر فلان ةب غسرلا عضوم ؤمادامرفاحلا قوفامب ضاسبلا طين اوهولاثالا سرنا
 ا 27 ع

 || نوكح نالامثالا ىردوما لاه هرعاشأن ودءرفاوح س ع« ضا_ وهةري_ثوبلاقولاق
 | | ضع ورعاشألا زواج اذاو ردت الوءوُدبالر عيال ىلعر املا كيا غّشرلا رخؤم ىف ضاسلا

 ْ نالت كرعزالا لافر أل اررئاس ضرالا ل جرار اوعددلاووفرادت_اوغاسرآلا

 : ئحارلالوقهذمو راهنلا فصنلالا ل ٌةعاذا اهلالظو ما تلعتناو ايفاحاهيفرقاساذاءاضمرلا

 1 : !ْ 00 لظارتاوعررو »* 0 7 *
 ما ما

 ١ ' | و كنا نوعا تلك عّلضلا عا ركيلاو ناو ضرالاز ا

 عاركلاو لعتلا نم لوط فكن اوهمالّصو عافت نا اهي لعتلاب
 1[ لوطأ ملضااو دنا نملوطأ

 1 ةلظرلغلا ةلَسلاةءطقلا ضرالا نملعتلاهديسنبالاق لضاهن'اك هيوم ىهو عاركلان

 لاية ران :رمليتست ةعطق ىش لق احد 0 ف سل ال

 رئاولا سور نم ىدشن مغ ىف 5 هنهو ند لعتلاو ئرمال ىدف
 هام <

 سيقلادبع نمر ايلا شدصلا 1 لحلو رولا لاو ل_.حلا لمت ل عملا ىرهزالا لاق

 نم هز.نماموق فدي سةلاو ما لاق لاعنعجللاو

 و هللا يحج هس

 اعلا ٌقبذاَر را »* ثوُدممفشرح مناك

 ,و 5و -

 رجلا قانا 5 مهلاعنت ررمضخ اذا موق ءارفلادشنأو

 : نماغاموهو لذتعجبلاعتلا» ريثالا بالا لاح لاى ةالصاافّلاعنلاتبااذا ثيدلما هنمو

 لافءاملاف كنا امنع لا ىالخعا مدني لب ,ىندأن الرك ذإاءامدخامناوةيالص ضرالا

 مكيلءالرمكلزانم الصفا فون 2 ازةبالصلا نوضرآلا تر طماذا لوقي ىردزالا
 ل ووو

 00 ةطياغلا ضرالا لاول تاءاهبا دج م ةالصااوده النا

 ةنؤممد- لغسأ ف ةديد- - فيلا ل -هنودبا رقى فس ى ىلا ةديدحلا فيلا ندب نم

 ةمرلاودلاق

 ا ةويسح



 يبه 0 ل يس نشا هذ وك 5 زي ابل نين ولع ل ا ل للا

 141 (لعن) ماللا فرح * نونلالصف

 رز ه2 هدود -

 سدوق ةنئودلا 7نمراصليقذا 5 قطن تسردق نأ
 سم ساد -

 قد وألا خوبطلا هلا لهبتتاوهو لو !ايليلعلا سأر تلطذوريمأسمودو "ول سقو نفود 1
 م عو «سه<-

1١ 

 توملا لاعرتلا لاع.تلاريبصب مهوقسو ناس ثب د>- ىو اليلقالياقءهسأ ارىلع هنصتمزوك | :

 نم مدل اهب تدقوام لملاورقللا 0( معأ لاو باه لاريبصلاوةدئا ءابلاو الهلاو

 لامؤراصنالان مالحرل اكشالرناثد د+لاق و ةئوم يسرا

 أ
| 

 ىعست ىلا ف سلتىتا ىهوةثنؤملعتلا ريثالا نا لاق » درفلعَس دسم دريسخاب *

 قراطتلو فم ىلا ىهدرملاو قيقحريغارشننأتنالرك ذ موهود ردا وفصوو مولا الا

 ريثكل لوقامأف لولا سابل نماهلعجتو :لاعنلا م ار جدقبر هلاودحاو قاطو هابغاو
 5 - ده ما هل مدع

 سااخلا طسو تع ضو ل هربا يا

 اذهومو و وخر 0 0 ودع موضعي لاقأك لبق محا ذنال واللا فرس كر هنا

 ل مخل ولع :هنإ لق مم 0 وهو ودعا نزو نعل -رْل م ولودل قام عسل مث ودامنا ةغلَدعيالا

 نمىرطانورلارفاس كاع: لعل او لكلا س ءللمتت اول هو الع لكس ل ,لعلو لاسعنع جلا 2

 اهكيرافر رذاسهيقوامةيادلا لعد قحالئادللا ريعبلا قش لعن كلذكو زراخلا هيقتديدح

 هانأءاذكا نكي 82 + لثاايفوىربْئالاق ”هلهلاهريغصتو ة.شنؤمعا ذا لوعتلا ىره دولا لاقت |

 مهواوأعث و ىنايعللا نءالابعن هل بهو موقلا لعنو هيلع لذي دحاذ ركي 9 نماكأ العند 1

 سل #0

 مه هل تيهووأ مهمعط [تدر أ اذ اذه نم خس * لكك اذكو لاف اضدأ آه ءمهلاعنثمكرداننولعان 1

 ممم

 وهنالاعتإ جلا لانا واوا تع عشعا رثك كلذن[تدرأاذ اوفاًأريغ 'مهتلعف تلق 1 ٠
04 
 ْن !ثندحلاى و ةزمهلا لكلا تلمن !لاضرواطهاعتو ريعبلاو ةمادلا لعت ا هدسْ |لاقو ل |

 م ع 96 .و . ا 5 58
 ةدامنبال ىربنبادشن آول عنو دلعنمو لعأت ل>-رواهلمخ ل عفت ناسع

 لعانوداليلا ىففاحرمشملا # ىرتعي ومار دلا موةلانر رس

 رخاء

 ىلءىلدأدارأ "لان كناف ىرطأ لجبل اقف“ عانت اوال تالاف ل تشم تلفاذأو

 ميلك ادريس ىر هزالا لاحأ او ننلعتلا ىلا ةباتعرغنيجدقلا هيلع كناف ىثملا

 يو عد 2

 «, العا اعيقو نم بكري « لاك لدا ىلع بلس لان ءرذاجو هعضو مىفهرت ذسوءاطلا فرح ىف

 ل ىتحةراجلا عرفو نم بلدة لوقيةقرأللا ىأد«قيماببربذ دق عذلا ع قولا ا

 6 ع

 نس تامئأو ىر هولا 1ك هرقاح هي الصا لعأن شنوا رام لاقي ورقاحلاديد_ةلتمس

 ار ا رس كارما ا ل ا

 اذكه لم نودلعتموهلوق
 نعوماقلا فو لضالا ف طمض

 ررذ لعنوذءركك لعنمو
 يعم ها

 هعضومىف هرك ذنسو هلوق

 مدق:دقو لصأالا ىفاذكه

 ةدامفلثملااذ_هحرش هل
 هىيعم هأ رظنافررط

 ىناذكههائمف بكرتلوق

 ىف مدقتوءافلابا_:ه لءالا
 ررح و فاقلارمانبق عق ةوةدام .
 هءصم هأ

15000000 1 



 ا ا ير وسم يووم

 .- وسم

 ١ بهيج دا ل م

 (لظتر ماللا رت. نونلا لصف

 1 رت فديلقمنب لاق للا ونة“ بلعّبساذاةفالّشلاو ههيراصع نسا

 لاز 5 5 اهنااك نانا فتعتامم

 ىلرعالابا 1 قراها ىر ىذلاريغصلا حدا ١ زم ميالو زم لطأنلا بلعت لاك و

 ب ودون ألاف دينلا اونيللاوءانملا نمةع ردنا لطالا وىللقلانيللا لطتلا و

 لطانب تاهيل ران 2 5 ةردش نا د عامّت ألذ

 ِْ :١ ةءادتءامتولثإ ردقتلا نارية ئاثلااهدنعوتيلدلاق ىتلادنعب ل دمر هنا نم هلوق

 ا َ "ا ةماعرجلا لطانلا ليقول ول الدلال, لسا هدنم رجلا

 ْ رفا يدا راس لاك 0 ا

 1 0 0 7 اال

 : وانو نوط: فضيل ريس || حدقلا ىمسهيو ةعّر

 ألا ”ايتلاورعوبأ لطابتلا حازملانيلعركت « د_للاف نللاوبا اريدلالاكملطاتلاو

 1 | ثدللا 0 سرحان ايسكو لظانلوقيمضعنو لطاناهدحاو لماع

 ْ َ طل ةقزلا نمن الفلا لاقي بارتوأ لتطاونلا هدمت -وهوكون الا هب لاكي لكم لطانلا

 يك 4 00 الا 00 "لطم لطماو

 لاف تناك امولذلا
 0 ومس وم

 فيرلا لوس َنمْرَع نع 07 فور لات ممتعا

 الل قع يصا ذل لالة نالفز كلا و لّظددلا ىهفةروبكولدلا تناك اذاعار أ

 ١ ىيمضالا ئتى أل طان بيفاموءادلآمّيل جرو ةيهادلالطتلاوُلطلاو باعت 2#

 ظ دشنأ ًاولط 0 :رنءالاف ةيهادلا ىو لبا او لطم !انالقءاج لاقي

 لا راق ئاذا ىو 37 لاهجلاو سانلانلعو از 0 اًءلالعدق 0

 ةمىسلتلالافولاق



 ماللاف رح ب نونلا لصف
 هوف'الالاك عضوم مسا ليصل 1

 لصَملا و حئافصلا تارادب ا املا لمارآلا هيك

 رعاشلالاق يي هلا قمارامألا ضن :ءالاطت ذو لص اممدلَصان (ل2)

 لابلاَن ندلاك ٌتصأ * اضن بك دهعال

 فور انورف رول م ١كلذ :لام-ذق له هتاولاع يذلا ةسغل ىلع ردصلاقّلاءيفدي ه وسسلاق

 لاق مءا.ا ااهعيشأفةريسكل [ مياهنا اا ] ًرامالك مم مهل اوقلا ثم لو وو

 (لطن) 1084

 و ذه

 ل ارطضا بلعت لوق ىلءوهو اياتاواولاةميتلا ملأ روافد رح هع

 ةاماعىفدلضتاذاان الفنالفلّضْتثمللا هتيلغاذا مه ا ل ءامرلا فهتقسآلُضَ

 2و 210202

 نول موش دعوا كال كلا ضار الا كرفاو اوقبتسااذانواشتني موقلاح رخوهبلغف

 ناقلات طع تاو يسارع ءرىأ ؟ اوان وموقلا ل اال ,ماوسلاءن وري ىأ

 د رخ اه قم لٌطَناو ترتخا ىأ رامتإلا ءانعنالا اوحم هم تاتحاو هتحوت وفلاتر

 نعل ضان .نالفلاتد د واشراسم وهسممأ ربىذااوهو ىليضتن الذ و نوما ل مهنمتلضتأو

 تنك نك هفاقْحسو كلذ ادعي ثيدحلا فور جاع ورز بمنع ملكت تمي

 مس و هلع هلتا ىلص هنا لوران د.سحد؟بااط فأر عش ةرمو عفاداو مصاخأ ًاولداحأ ى ؟لضانأ

 لانو دن ءاطلالو »* دمع ىريهقلا تيوب 5:

 ها و راسل مزلكلانراخت الق« فمووبلاومرى اواشاستر موقلا تأ و

 حامرطلا لاك ةرساملا لَصانملا انس الانماط اوموقلا نم

 لضانملا هيئاحالول ولما ودم

 0 دسللاق او رخافتاذاموقلالَضّتنأو

 لَ وىطغي ريطلا عك 00 لسنا واَنلَصَتت ا

 هتحرطسا اذا ثلا ٌتْلْضيَقو دحا نست اومدع نمٌفدسلا ىَتُ :!تيكسلا نبا

 نبا وهل أوايعأو له ال ل+ رلا وريعبلا لأ ريس فاهيديأب امي لبالالاضتن 1

 اذ ند لس لضادقو بعَتلاددلا ولّصْنلا ىارعالا
 0 ةيلْضوهو مسام "لضن لو تبعت ةنادلا

 ىلعأم للا (لطن هاضاانأ 1 : فائمديعنب .مئاهتاكوع ردوا راجي هكاررماعلا

 لاف سلا ِتءَعتأ اذا مقال لا عبقتن مع ةرامزطلا ورمشقلا نم بنعلا مط م

 قادكه ملا لام ىلع هلوق

 ند نيتةذسن ىو لصالا

 لاعفا لاشم ىلع مك.لا

 خلا هنلت مهلوقلاثم ىلعو

 هعيصم وردك

 ىفزملا رخ الالاف (م هلوق

 رظنةدامفسوماقلا

 ىوهلا ى-ةباميح ناو

 ىرصد

 روطنأفوندأاوكلس اة مح نم
 هيرروجوع م ها

 ةدامى ةباهنلافىزين هلوق

 رهقي ىأىزبيهصنام ىزب
 فذدؤذ ىرد الدا رآبلغب و

 ىغو مسقلا باوج نسال

 لتاق:لورهشالىأةداىه
 هستك ها عفادنو هذع

 هعوعم
00 

 ىف طمضلزه ال_-ذن هلوق

 ادهقداضلان وكس لصالا

 نمةغس اذكورددملا

 ىرخ أ ق وبي ذ تلاومكسحلا
 كب انرخضلاب الضأم كنان م

 هيض تةبك 201 سا ا تس سل



 (لصن) ماللا فرح «» كونلال صف 04

 ا رسكو - 5 ا 8 5

 : ظ اذادت ا ا ابا ل ىلا

 وه 2<
 يو مولا تنرب امل دنلاو .٠ رم نصا نعال هنت مر « دي زىألوقهنمو تجر سا

002 

 | ىلا نيرحلاهسسبواموه لقول لستر وصنألاو لاسزو لدن أعم اواهتك أن نمد

 لاك هلك "الا لعد كرف

 ليصانآلا رع نى 3 د»* 2 أنا را متاع اك

 ىلا ارعالا نبا دشن ليصان اءلعح ام | ارا لصتساو هدلعتزعىأ

 ةماس دع <

 عارم ايت طانلاةبقارع عادي هيتحربامسلا شدهلا لصْنتسااذا

 أ ىذلاف ا ارغلاىاةبوتمى ههريغلاف تلا املا باطتىأ ظايقألا ةمقارع عنارملاىوريو

 غرو قتاولات «عهباف بسناب فنخ قدس عار عراه وفد هاملا ىطاشوه

 راكر تا ردنا سوت ارو م أ مهتملتقا اذا 1 سيببلا حب رلا تآصنسسا لاقيو

03 - 
 | َلّصنلا هعجبوةددحلا ةصيفملا ةئيهكُو ف قرد وط رمح ليصتلا ليم“ نبا هيقدن عا رذردقلب وط

 . الق فد ةبورلاق هريس فحراذا هموطرخو ريعبلا سأ الفيس لي رلاوف
 هرد)ودءيو هموم ةهرعو

 همت مانت هدم س دل 5-3 ةمداسل صالاذآر ضو رع

 ا ىشا رخو ألاف و لد وطلا 0 ل رشات ىمنالالاتو

 ل رخلا ءزعف ليمتلا

 لمص ماك الا تار ىلع »* هنكاك تاننيقاس اارعمأالو

 0 ادقو د ذ عمون ىودعلا مادا ماق:ىردكلا ثيدحىفو

 كلا لبصتلاور جلبها باص تاَوَحْثيدحف و لص هعجبو عارذواريشردق ك[مَدس

 ظ نم ناب نمش. الادا ازنسيعلا| تحت نما وقنعلا نيب امل سم ليصتلاو كاذب هبيشنلا ىلع

 ظ | لصتلاو همقأم عمم س ًرلالصتلاوءالعأ اضلو سأرلا لمصتو ملا ليصتلاو نسل تحن

 هلوقىفىم-الالاقو ناناللكاذنوكبالو ل. ناو لبالا ف سأ رلالوط

 ا | ام دكلوقف مطل ىلا نيعلا تكتاموهو ل. .هتدحاولا لاق 0 اسؤفلا بست تالمان 5 هرد_صوملا داق اع هلوق

 َّ 5 دا ا 3
ٌْ 

 [ فلا لّصتملاو داصااو ملا مذيل صْدْلاَو ءابحلالصآثيحليصتلا كاز ءالا نيا لاك ', بوو || هلمكسلا فاك ةيوراوهو
 0 || وكمل ىلبل اوطةببصلاو

 |! ا ارا عال لشد ل تم عانوا مالكلا ىف فرعنال ديس الا هلم ١

 000 ا ل ل يي يي

 ليصغلاو

 هريفصم نك "أ



 كل ل 71
 0 ا ل سا ضو

 ا

 مسلسل

 ظ 1 (نّمث) * - ٠ مؤللافزح: «-نونلالضق
 حم( 1 ل ا هم حا ب ت7 ع

 لالالا ل ستوك الا لصتم بجرللاسةي ناكودادشالا ن موهفلصالاه لعت دكر 2 9 (

 5و -

 ل_هنمبجرنومسياوناك ثيدد كاىو حامرلا هس هيف نوعزتناوناك مهتاللآلالصللو

 أ

 ماهسلالاصنو ةوحامرلا ةسأ 1 اوعرتت در ل فاذا اوناك انك امأ ١ نمةنسالا حر خس

 ايو ه ىم-كلذلابب سناك الف تمر ندفلا باس“ ًالاعط قرم لاتسلاطبإ ١
27 5 

 ىلعم مضعبري غي الو نوزغيالو لامانع هيفةسالا نوعزتي وناكم نال كلذب م-بحرلال 1

 ا ٌ
8 

 ىعالا لاق صعد | ١

 و خور 7 ا
 به ذيداك دقو “ادا دربغ م #2 امدعي لآل لص فت كرد

 وذيلو المل ت جالا مسا كاملا قاسكلا هر اعاس : نس و
0138 

 ةلسسآلا لسن بجرال 00 رخالاو ع لا نع لاصتالا نأرخ 00 . الاةدسولا

 يي ء سس

 1 تيل ذلك دقو راسل اهلا تابزوهقلاو اجزالنب ةاروهدلالصتلا تارعألا نس الاقو

 لاو جرخاك ا تسلق هع ل

 21011100 ذك: عضوملا لذ ا 0

 ٌ هاوقنم تلبقأ ى أب عك ى رست ده تلصتلاقفةءاصةرحشندطافو حرخاذك

 رفاخلا لصتوزطمللدصقتى كمت ىوريو تاه نمرهظوأ ا!ىيرط نمحرخاذا الع لسهذ

 لسان ةدامؤلالوامت لصنت سلات ناضل الطلي 3 طّقسفهعضوم محي رخ اذا 1

 هلوق اووو تاضالا نمد مما + وءاش رات

 ه6 --- هود م يي ف راو هاساو سدا

 لَنْ ورمل اشم 0 ةماده فرص ايْهصُس ءبتاك

 وو م هل

 تاصنو بالنا هنعلاز لأب همنا لست لد نزال متىورب داب راشو تبق رح انعم

 و هلو و

 هلوقواهرت 0111 - حرت لاصتا هل اوُدهَسللا

 ارا ن نمني وهلا هلصان هءآه راهتشانتعل را رو

 اه رسال مس الم اه 2 ةواهجر كول وا عطلستلاهراز 4: لل 00 ىدعاقا

 ماس 8ع 0 0

 ةمرلاودل اق رد ملا تفصوا هوغو رخام وو اهحرو

 همه

 لصتلا لوعلاك نيللا فاز يلع 5 هي تاع نامل ضام 2 رش
8- 

 ب انا تاوستو بنذوأ هب نع ب 1 1 هلل نمنالفلصتتوب

 هنت الخل اف: 36



 ف ا ل نر للا و

 ماللا فرح * نوثلالدف ش ا 0

 0 متنا عضو ءى لة لع هوو فلج رالا هفعدللا ىذرركى أ ث ددح قوَتأذَو

 ١ بيدبلا 1 لدن ) هل مهعلتقا اان الكنود رأاذا هنالكلد تمم «رصخلان م

 || تجر اذااهودفو تابنلا نما لْضاو حرلاو نيكسلاو ل يازتزتلا

257 

 0 راما إبن عسر سرج 0 ميسا ةديع# ل صتلا كا اهل كا

 5 '. يلاقف فلا ىلا لْمَلارعاشلا فاضأ كلذاو ف .سوهف ضناها ناك اذاف لاق ىد

 0 ا ليل فيلا لست أ ه :لوبطعت راجت ادق

 / أ | عمرا دئاد> نمةديدح لكل طالادانز وأ لاف ةفشجوأ لاق و هديدح تف ثلا لسصأ و

 101 :هلهاب ىشعأ لاه .حجّرلاو لمَ نالَصدلاو لانو لوُصنو لمن
 5 50 ْ 00 ٌرلاكلذك * انقراف م ارهد كل داش

| 

 0 ا مهسلااذهام تقل ال سآت ل ةنلاولف لْسَلا سفن مهسلاو لاك لكنا ن هفسنلا ىلعصّدملاو

 | لهل لبقو لسنا هيغل عبوس ممدلا لأ ودعم مهسلا اذ هام لق" ليفي تطالع
0 21 

 ا

 ا ب رخل صاوانأ ًاهتلصاوح ركلة تيثهيفمومسلا لصو لصتلا همف بكر ول هلو لصتلا هنعلازأ
0 

 01 ]| اراقنماي -رةنوكج, ليوطلا ضير علامهسلا ل صَتلا ل سمثننأ الْضَلدَكوّحرلا ىهسدقو

 أ
1 
0 

1 
 ا
1 
1 

|: 
1 
1 

 ٍْ | تلعبه حرا تاس ىارعاا نامت  دقنهتجرخأ ملكووهَةَْ اودادضالا ن ندوهف 5

 ا +

 ١ هل سن طقم ألست اوهمدلادَدف طراق نفس أث يدحىفو هلال تف هنا دل وأ 4

 1 ا أ نانس كرا ناكنار ىنومى أ ث يد_>-ىو ادت حوحو الصنف هم-ا [تاضن لاش

 : أ ىأرصان كوب الفذ هل رام او هنو ءنمحرخ ذا لسان مولاتي هانا ىألأا

 1 ىئرهوملا نيران نصاب لسآوذلصان ايهضونلاسأ ليت وب رتمكتا موس خمر قام

 مودع الوقهنموىرب نبا لاق لصان قاب ءامرمواوق هنم لساني حطو زيبا زو

| 

 ا
 0 .لصاو لا ماهمسلا لاثمأ فوقنا ن 0 0

0 

َ 

 1 1 ا لصانقوفأب به 220 »* ان نئياجالا وس َى أل هالأ ادكهزملا اضألاةءوهلوق

 2مل مامنه ةباهلاةرامعول_صئالا
 أ | لكل قولا لكن موسي ى أل صان قوم َىَردقف 2 )عثدد- نو لن :

 جرعاداوهسا!لصنلاشبو

 أ ممل كرها دضإلا نموه حرعلئشلا ىفول_جل تيئاذاموسلا ل ناضل ايو هتف | اذااشي ل صثو لصتلاهنم
 ْ || ىدَعلاو دارشلا اهنم تءزناذانينعلا تيد قوريسعتلا تدركه ةكودوا]-دذ تعز الابعلت للدالا ىنف هأ هلدنتنث

 هعععم عا رهاط طقس
]| 



 [ممنعرل ا اذا هكلشنتاو مضار 5 دقلا نممعا الا 55 اك ان :ةردقلا 1-0

 (6) اهبرورذقلا نممسللا اهبل مي ةفاَقعاهسأرىةديدح لاش لاو لشمملاو |||
 دشنأولشانملا نسلق

 و

 ليش وح حوبص قراند * الدش اش أولو

 ا ليشتلاوهوهيف بم ءللا ٠ نءهيلعام لواثتفاو 0 اود ديوب يملا لتنو

 0 سم د .دملا لهآ لوطأ ن و *ل.ةفل>ر 4 دكا ١ىو :

 ئنآإ
 - ع

 امل نافذة ىلع رههنا ثودالا ىفو ردقلانهمدللا ل أ نمل عفا تاي

 لعنلا كس لعفلاو لبان ريغب محلا نم خطاملشلاو ليشتلاوه و مضل ل رقءذخ أى امتع

 ...ةوارزيال
 فننألا ساكلاوءانّسكاةَنمَقلاو ه فعلا ولي دلو“ اوُكلاّنإ

 د فاشل ماهل نر اَضا 5
- 

 تا + 717000003: ٠171 17370 ق6 17
 اوتو كسا لتل لاعب ورعولأ 5 مقرملا نمح رتل ؛اوالبز ميس لكقاخللا

9 

 نوك الوةفرغمريغم ءللار دق“ نم كد تشتمل رشقلا اسوأ دحاو عمولة ووو

 وهو بلي ةعاسنبللاليتاو بلة ءاسّئبلا نموهو ردقلا نموهامغا ليكةءاوشاا نم

 م 7

 لاف هبلغ توعوي ولم

 بايع كلاذن ىدمالوىلاج 4 29 72 موالح أ أحلا ليست تقلع
- 

 ٌقاَسلا كلذكو الو للا مبلل "ل لق اهلنا فو ةقيقد :,لشانوةلوشْنَمدسءَو ل ثددقو

 اذهب لامست اودي بارعالا ضعب تءم-بارتونأ ل اكو مهلا هل شتم موج و

 ران طال قيقرلا فيها ور بلال يشُألاوقاسلام لن اهذل اولا ل قو ىعملا

 ظ دل لاق كلذ نم

 | اف ٌلكهناليسن ءياطلاو امدعبم .راوصلا ضرسلا نمىل

 قاسالا ىف هنقتحل بق ةمكرلا 22001 اوقيبارعالا تعفو روصنموبأ لاق
 هش

 يعز ارا لوم دع نق اذاف بَ ةمكرلا ءذهٌلْثَءلاقيو ليسن

 هم د ال 8م 8

 هب ةلعدلاو دادحاو ىءعد# ةطشتو ةملا هْيلَسَت قيل ن ءباربونأ اهدكن الش

 ْ اذا لا لا رتل نممت النا عضومحاصصلا ىفو ىجاسزلا نع عسصالا نممتاسيلا

 ١ رشععيباريرعلا ناسا - 5غ (

 لصالاهضايبانه (5)
 ها تام-اك تاليردق

 مود



 سوماقلاحرشو لصالا
 ىأنبا م-دكخلا قىذلاو

 مدقتام هقئاوو هسالداود

 هتك لقب ةدام ىف ماوملل
 م4 اك ]

 ف اذ_ه ود طيش هلوق

 ها ررخو طةننوددلصالا

 اذكعجللا ناع ردلا ل .اهلوق

 هاهّئياورررحو لصالا ف

 ىف اذكه ساد ىلع هلوق
 ها ررحو طقن نودي لصالا

 ويدعم

 غ١4

 ع : هّميررتاظلا لست لا ةيوةلاسنلا 0
 ٍ 0 ”اطلا ل أكلذكو ئدعتالوى دعت دف ”اطلا 0 روز

 7 نءبوثلا ل تنواهر رب ول زنا اهاناجاذالبالا تاس و ىدعتال ودب ىئاطلا 0 7

 ا أ لن بطرامىثكا اوت نالةىداملاقيو 0 خنغلا نمةلوستلا ديزونأ طقسلجرلا
 | داطو سيفا لا لددسلا- ًلاواعاشلأ ماهر بأ ةفارطأ نام .اصلا ل-نأو عير الا تاوذنم

 بيؤذ فأل وقوة ق.ةح فأن 8

 لس أو هناذو-ن ملكا * لقبمداو دعب ّتاعأ

 ْ لستتانعت لدتا هاورنمورعشلا ع 0 يد تمانع ل مأو هاف رن دق لس وىورب و

 ْ الملا ولست ىثا لا لو تاغالا ضعف ايليا ىثو ةلادلاهليسسلاو ىفعو ليا
2 1 

 5 بمص ها

 ا ٌلَسةهيلعليللادرَب هرب < أن ميما لا نالح

 | لوعتسامثبتذلا نالستلا لس أ ليقو ٠ ل مادو رلامأ عا فار ءالا نادشنأو

 هني وبتا ع أوم عمدقت اذاموقلا تان أو كاذرمغف
- 

 هدق يوي مده# مد ىك.ءاىود

 ْ ندي[مزآبرب رلاالعو 5 مدح برع اعردلا لسنأ

 ظ لاقوة عرس توج رد ق داو لاك نولي رىلا ثاددألا نم مها ذافز :"ربزعلا لو زتتلا فو

 ع رت الس ودعلا فلّكدقو غار ئاذا يئذلا بْن ءنالتألا ثيللا

 ظ ” از كايكيسلا هك نطتلا لو هيلغ مقا ىلا لوسرملا اوك ثم ثيدحلا ىو

 مكبلعلاقفءايعالاهيلا اوكشممأرخ [ثيد_-حىفو ىذثملا ف عارسالاوهو طسن ىنارعالا

 لّموقلا ىاذاو نامتاثيدح ىفو. ىذملاىفاوعرسد ىئاول في نأ مهيهأف لدقو نالسلا

 جرا بللا كيرلا --لاو يتلا نردنال_ لاو لاقود عرس ةفاخشوأةراغلاوَدعاذا ىأ
 ْ اعمج ”يإسسنلاولمفلا ومك لا عمشلا قرافو باذاذا ل_بعلا ل_سنلاو ليم -الا ندهسقتل و - - 0-0 0 3 5

 | لاقي فارعالانبا ناكملا اذهىف «تثأف هنا فيل :غأ هنا هنع :رذ ةءاونا ىلع.الكءانثأىف

 (لشن)» ةقبقحلا محي وةقب دولا ل: نالف
 ١ . كس 1 9 ٠ اي 7 8 ه2 هَ و

 | لاقي و لمت ليست ماو ةف ةمريغ نممدسرْد علا 1 مهحرخ أ ول ثن أو الث هل ثنو هد دللا

 2 - هم

 ١ لّسأو هع عرسأ الث كهل ولا لدم

 اس اسطول



 ام“ (لس) ماللافرح * نونلال هذ

 لذات رئادنعل قدير ا رشم برك قاومدعت أو
 يت

 لاو ىرخأة ماو ىو ل->-وزءدهلو و ليد قون هي لاقي ماك لاك لئلا || ا

 ولأ لملعب : رس لزتناكمو رطم ىندأن مليت ةئثضرأو إلا عبرسلا بشل ناكل

 دشنأ ودمع عسا ول رناكم

 ل 'رالانتلا كاصَحنْممف 5 لق !1لامتنااهنمىَّدَهْناَو

 ىرشوللا 2 مقرضلاةيدوالا ن هللا ليقو ا يعالا ع ناك اذا ل نتناكم كار ءالا نبا لاكو

 9 رشكلالز رزدق ةوا,تب الصار طم ىفدأ نمل يتناك اذاتلا زغلا نيب رت ناكمو 2 نضر

 ىأمهتال انتو مال رن ىلع موقلا تكرتو مهلزانمىأمهتال: 7 00 1 عقل

 نءتاعرفنيلزانمولاخلا نس ىفالانوكا ال.دسنياداز ,متاكس ل ثم مهااوحأ ةماقتسا ىلع |

 ١ْ هالات ٌقءلزانُسناكومهئارعش |
7 2-5--- 

 ةيلاط بكلامك ارح رخ # لزانمنيب و نيب محر تر

 هفلاقن ا

 احا تاو 000“ ىنتعويلَح ىلامىف را

 ا لد ل كد ليست كلذكو لا عجل اوه رذلا و داولا للا و قانا لا( لس

 مهضهذلرىأ اولا مهدالوأرثك اذانالفون لساتو اضعبمهضعب ل ااواسانتو لّسْنأو

 ةغال أوال ل «داودلاولا ل ةلاقي ىربئب الاه مضلابل تنتريثكدلوٌةقانلا تل دلو ضعي نه

 ديعدفو ثيد_> ىو. هتطقسربولارثكداونةقانلا تاّسنو عاطتتلا نياللاعف"الا فول اق ف

 ىلعوعو لاه اانا دخأو اهانر قدما ىأاعا 1 تف لبالا اهقلعت ةيصخان ذنع تناكامنا سلا

 لاقي اهاندلو لمه ناك دشن ناولاهر يذلا ى ردا كم معأو اهم اجا تى اراثلا قنوت

 لافو لبد َنئتُمَئلاةلوسلاو اريثك ال تان أوةقانلا تلسلول-ذ 9 ول

 الو لفي سي رلاورعشلاو فوصلا لو ربك ' ع مكسب كأم ئاوه ايما

 قناور ”ءاطلا هل ًاوسذبتلافو 2 وق وت ع ا 1 ع و طم ||

 ليسنلاهنم اقسام م داو اس 1 طةساذارماطلا شير ادب زونأ هريوريعملا

 دونت اسلدقو لست هنقلأاذااهر وةقانلا تاسنألاقيو ةلاستو "هلت هتدحاو مضلابلا لاو

 ب يي يب بيبجبيسج بيس سس سس سس سس سس ايلي سل

 ديا نحر والا و نيم

 طضاذ كه لزندقوهلوق
 حامضصااو لصالا ىف مقل
 لزئدقو سوماقلا قو

 هدم هأ لعك وزغو الاكو دف بلص لزتناكمورطملا لنا ءانملان هنيه لقال لتداول

 ط.طناعرف ن:لزاممو هأوق

 ةرامعو هدف س :وماقلا

 كميل خشب وه هبترش

 ندممو 4و الطا هيضمشت

 قو هأ اهمذد هطمسيص

 اهمضو ملا ب الزاذمو

 هعفصم هتك ها



 /' و < . 8 و 5 0 ايلسا رم 5

 1 ىحوهدي_سنالاقلوزتلا عضوم ةلزئملاولزنملاو نولزان لزنموقولزانملااهلردقءرمسع نالؤ

2 4 . 5 1 0 1 
 هاوقوةقث ىلءهنمت اولاقانلو زن عضوم ىتعبهاز !لافاذكو عض وعانل مفايعلاا

 لطخالا لوقا ذكو فذ ل ازاتملادارأامنا « نآنأف علا. عاملا سر 0
 انني -

 دخلا ةرسْخباالا مهلا بحاصب 5 اهثارام شرا اهانهجيسأ

 فذ_> الذ كلذك ناكا دائاهَرصةاهانءدارأ ؟نوكيتنأزو<و لاك قلل اهلزاتم سم ادازأ

 ةمرلاوذ لاف ليم ةلزملا و زادلا ولولا ل ما اوىرهوملا

 -ءو < < 2 ه2 هدو

 ُمجاوَرَسَمناللاَن نمرالا له اي اعمال ىَلرمأ
 و

 ا

]1 
 : وهاؤلاقو كب ؛ وبيسلاع ةجردلا لما تبت سمن ءطخى أن الف لزُْم#او عّمدتال را ةلزتملاو ا

 ا | هتالراسشلا تيهذوتيبلا تاخداولاتا؟ى ذ هنكلوةلزملا ايوه ىأ فاعلا تمم

 ||| ىرع تي رحأ ىتلاًةصتلافورظلا نماذهو فاعلا ةلزغع ىنعباناكم نك, ناو ناكملا ةلزننج

١ 
 هيوصتءاطعأو بالا ةلزئم فدا لعج ىأانأهلزئأركب نأ ن ادا ثاريمشيدسىفو ةصتخ ريغ 1 ا

 دقو ل جرلا ءام ضلال لاتف رهو صخيوتملا نملصفلا لذي امَلارلاو تارا نم

 ا: ديدشلا ةلزاالاول اولا نمَِّدحاولا ةرملا لَا وكلذلزنتستةأرملاو عماجاذا ءءاملجرلا لزنأ

 هللا لأبن سانلا,لزنترهدلا دئادث نمت هلا ةلزانلاو مكس لزاوتلا اهعجسو مولان لزنت

 | امهالكب اذعلا مهلعل وج لا مهبل ترن مكسحلا ةج راثوتل اش بذا ةمفاعلا

 0 باعث هدشنأ هلوقو لح سهالا هبلّرنو لثملا ىلع
 نا ع

 5 رثءاقَسلا كب نوكيتأوأ * المل عتوكمن أب قلعنزعا

| 

 تدوجو 4 م 6 م م

 "رج نبا لاق ىنماوت أ موقلا لزنوالزان ماقساا كب نوكين اوى 7 سانلا نمل زيلاك هلعح

 يهل عَمئامَلزاَدلاَدإ ٠ ثازئاجنأ قانا ثا 1

 ع ٌقدتنأ 2 أ

 عاف تنام مان يأ 2 'ةزانريسغ غم ةزانأ

 هزاكزكأ عرزبام عيري هادا ارم كا نزلنا عن رلاَلرعلاو

 ىلا ارعالانتان ءةريخالا ارامل بيو لوتو ذل ماعطوال ليد قولا علاو ةيكرتو

 ةيكازتاْرَتضرأوك :ركلاملرتلاو للا اريثكو حبر ليلق ىأ كي رخقلاب الرمل لرعلا لم اق ماعطو

 ددسل لاف ا :كريلاوءاطغلاو لْضفلاريمك ل َنْوُذ لجزو لماكل رتتوثواإلكلاو علا
 - 5 44 ضم - -

١ 

|| 



 0 ماللاقرخ و نوناالدف

 اشيارعأشلا لوق كلذ ىوةي ولام ضرألا

 لكيم عاوقلاةفظؤوأْملَسب اهدارطموي لكلا ُتدومشذت 4 ظ

 ل ثا اذا هكر ءالسعو لزانّلوأثنكشلارئاوُعَدَق

 رخالا لوق كلا ذكوميلعلاطبالا لزان أذا هكر مالعولا.ةفدارطلا نس هسرذفصو

 تآاجمل اذ زان 9 ةرامالادنعءامشدلا رع 2

 ندع لاز نئاوعدف هلوقفلا نا لعكلد ولاريغال دار ايلا برا ىفّدا زامل دعاذ

 لير ًرلاذا همكرأ ةوىأ « لزنأملاذاهبكرأ مالو « هلوقضرالا ىلا لوُربلانودةازاّما

 هبكرأءالو ىلازاص ضرالا ىلا لوزنلا عملات اعجا ذاوه يلع ىلا ةقمدعن يح ىف ىأ

 ني>ىف هيكرأ مالعو لاق هن اكف ب كار وه لزتن منيح هنا مولعمو لاق ضرالا ىلا لزنأ ل نيح

 ريصز لوقت لذى .وةبامو لاف بك ارانأ

 رعذلا فيولا تسعد 5 اذا تنأعردلاو حمو

 هنافاذهعموا ذهل ثع كولا احدت الو لاح .لع قب ةصاخ ضرالا ىلا هوز مح علوا يا

 سلفاضي أو سرفلا هب حام ضرالا ىلا هلوزن سدا وتهل_.ل1-اتافنصلا نم سرغلا نصف

 ةرمدتن سو هتعجارىأ ذك ىفىقرتران ثيدحلا فو بوكرلا ىف:لءااوهضرالا ىلا لو را

 لاهو ضل قدرت ا درا ىفلازنلا نموأ ىهالا نعلو زل نم "هل ءانموشو :يهد هد

 ليلا قدما قو * اًهوقح مهمظع موقلا لب َر

 هلل زئاذا فيضالئئيشاملرملاو لأ اومهقازرأ موقلا لازثأو لزان لوْ جروهب وميس
 هلوقفتيكسلا نيا لاكو ةفايضلا ىألرلاو للا نس انالفنا لابو
 تاجا لاهو كانا يع لرش ماتا قايل دان[ للك امني 1

 اهعمنكسواهب توق ىلا لازثالا باء ريخ كلذ ألوم ولا ةرصن مالو رخل ذأهلوقىف

 اوني نأ هعم لسنا مو مها ذغ مهل تقلأىأ مهلرث مهل تقأ ىنعمو لاق رانلا له لرب مأةماقالا

 ءادهشل الزبد لاسأ ىلا مهلا ثيدما فو لازثآلا عهجباو ليلا مماملزتلاوىرهوملا هيلع

 ثددح هنموباوثلاورحالا نمهللادنعءادهشللادي رب هباز مضت فضلا ىَرق لصالا فلذا

 لْررو لزانملا مهيأ مونقلا لوتواكر امال ارت ل وة” لازنالا لرملاو هلزن رك أو تسملل"اعدلا

 0 ع اللا 2



 م وززو ف دع وول "ساو حن ا ا نبع ل ا و

 (كذن) ماللافرس + نونلال صف :

 2 د وم ردصم الرب لاع هللا دنع ن مادا مفنيدلا را هنالا اهتحت نم رق تانج
 ا ظ الر موع شفالا لاه ا سؤرفلا تانج ىرهوجلا لاف و اهيفمهلا اهم عدوا نإل

 1 ١ ظ لواط اؤهولوزتلا ىا زلاو ملا شبل عملاوال رن دنع ان ني -واملاقي ضعب ىلع ممضعي سانا

 1 ظ اضي دشن أو الرمموالو رت نلوقت

 1 لردك نسا عمدت < « لجاهلإمرادلا تانك ددإأ

 1 1 لنتلاو بيترتلااضبأأ لب زنتلاو البز فالنو ىنءم هلزنتساو هريغ هلرئأو ر دصم هنال ليلا بصن

 ٠ دوعضاا ولولا ايثدلا عسل ليل لكلزني س ةةتو ىلاست هقلانا ثيدحلا فو لوم لوزتلا

 ارا اوس دعو كلذ نعل هني وزع هاوماسجالا تانن-نمنوكسلاوتكر تاو

 ٌتقومنال هنمربخلالا تأتلابو للاب اص مذعو دايعلا نماهب رسولا فرطلألاوو او _جرلا

 كانغ 00 ةينلان دوك كلاذدنعوهتلا ةجيرتاعقذل رع نمعساننلا» تلمع د تلا

 نكلو هللا مك ىلع مهزرثالداهملا تيدح فو ةياجالاو ل اوبقلا لَم كلذوةرفاو لو زيعهلا

 .ىلعمهطع ًاوهطعتالفهللام 0 - ىلعمامذلا ونامآلا كن زم ودعلا بط ذا ىأك مكس لعمل أ

 ظ ف 3 1 0 اال 0 0 ك2 ىف طق :رشلاةنالكع

 : ا جاتاو ارب نزلا املا كوز أيوا ودان

 ل ان هيل خامشل |

 لاري يةاذا املا سرافاانأ 03 ى - أتاو-هليخْتإ عدل لال. تاعدقا هلوق

 هلوشر ءاشلاهثنأاذهلوذار انما نع لود ءوهو لا دعما ثملارَو ىرهوملا ريل لالا اذكه

 رغذلا ولات يعد 5 اذاَتنأعّدل هلو دنع توفا.مد ثنو ماكتلا

 خامثلل نام ىلع ماكتلا
 لم كئادب زاوإ مو ىرب نسا لاق ظفلي هريغأ مم حدعت اس أن هذ

 «” و < و هم ع بدو 4 7 ٠

 لاَرنْث يداك 4 َ * قيسنأ ةمالستلعدق :و هناناقو علي >تاءدقو
 ىبعقنلا ير ٍ ليقاذا املا سراغلاو»
 هم ع لازنت

 مطام يلع لات تناكو * اولي لفلاّرانْضرع هيصم هأ

 ىلأ لوزنلا عمال ةلزاسملا نعم لانا ىلع لديةزاسملا سلو دس ءملا :ئرهوملا لوقولاك
 0تشئ2ئ252523222ئجئ324ئ2020ر722ش25تةهتئشت0 101101770777

 صرالا



 هةوصو <

 هلددم نبا بود ى. بةكوسالو 3-0 ٌقداَقماكلم ىطعأ الثيل او

 به

 ظافل' الاف توقعي دشنأ !لدر مس ءالدوبو 0

 هس تدعو ه7  ءهوسم

 ىوّشلا ليعندةماظعلا صخر 5 ندكعلدو هل 50

 مكحا فودل-ةءوهتةلخ هيدر ىذلا سان | نملد ذتاولْذُتلا ت١ لعأهلاو

 ,و

 ىرهوخلا 20 هلا ةوئاليو لو ودنولا دن أعجب او هلا او عج رقما سلا

 سارخو: لاهو سهدخ قالي ولو عفمضلا,لدتدق :وةلاعَسلادلاْدَتلا
 و موسع9) وسد و دو

 ليد عاطقلازوكيردي 03 اهدرو مدي ىسم ا دقوا دن

, 

 عطقعج عاطقلاو قنعلاريهةلاردآلاودئاصلا هيدي ردْنقأو لة نانأ أوم بنَ

 دعاشولاف تاس نأ نع ىرب نا داك ارقو ريوق لم لادنو لد امو ضار عريصق ل صتوهو

 رعاشلا لوفد

 اللا بصي نأ ل لنا نيعرق 3 53 هسئيعبزا : لكس كرما لكل

 مه و 8 2

 الدنمقأ اخأ قلن لدليو * هادو طر ادوجف فرع و

 لثم هترحن اردلا قر ًاةشنحولأ لاك للجرانتدحاودنها اوبل «(لجرن)

 وذل فنوكي و لاق ايلض اا يع ٌةءابَعنوكَ الاهتاالا اوس“ .لذقلا

 الو زال د مجال روم ولع لَو مهردقو لولا لوزا (لزن) لج هل -اندوثالثهئممركلا
 م ه-<

 لوريم ذناأ ًادارأ 35 لد ارسال نثر دنا »* باعئد شن ذاشرسكلامولَْ

 نا ًاهريدق:ىربْن !لاق تؤم اضأنيحّوذناتن أو يارس هوق عفر ها

 وو وج هوبا 87

 د , هل و هاوتوكترك ذبلت لوعفن لورا اولوزتلابل ءاف لهل لحس عوززرادلا كرك ذ د

 قرفالن_بحلاوألاق قانونا كنان او كلج قرف ورعو ان اكو هب وسسلاف

 الب رئت هك الملا لّرتأودوعسمن |ةءارقف تارت فريثكستلا ةغ.صالا تازنأو تأنيب ىدسنع
 5 »و 8 . 5 . : . . - 2 ع

 ددحاولا سسالاكم مت الب زين نمريثك و مهدنعهيلا فاضملاو فاضملا تجنبا لوقو لزنك لزنأ

 دحاولا مسالا ٌةلْوَمَد 2 1 وفتالي رتلا فاضملاو فاضمللذارأ هنال امد الب رت عجامنا
 و 0 53 1 5 5 0 3

 عئاجتكو ع اوالانءشتالا ةهحوالردصملات اى 0 ولا نع تالد هزمت كف

 لئلا او اًةلقامالا هله-والف برعلا بهذم ىلءامأفقذ تو هر ةرهتتاذهب مست ىجنيانا

 قاضتورع هرعتق ناز الني فاك نعت دنءدجو ىلاعتةوقرمس كلاب واسال ءلزأا

 لصالا ىفاذك ندك<ع هلوق

 نون سوماقلا حرشو

 هعدعمو ذك اهلد



 اذكهزمللا نال دينلاو هلوق
 قواته 0 _صالاؤف طيض

 ىيرتاكلا ةرامعو أد

 نونلارسكب نالدنااو

 لدشلاو لادلا مضت :ولادلاو
 ثماثتو اهدففو نوئلار يسكب
 مضو نوذلا عفبو لادلا

 ةز ومهمنالدئنلاولادلا
 مظتو لادلا اونودلارمسكب

 نوذلارم كب لدن اولادلا

 سوباكتا لادلا م ظ نواهمتفو

 هضم هأ لتمئش وأ

 لدون ل_+ر لاقيو هلوق
 نأرهاظااولصالا فاذكه

 هلىأياك لجرلدوو لودي
 ىكعكم ها دعب

 3 .رافنامكحلا 1

 موروعم

 ما ررحوى

 1 طلح

 ةنؤرلوةد- ىلع ىلداملادبر ١

 انين نر ير ا 0 سرع 2 فب

 (لدن) ماللا فرخ « نونلالصف

 # مدد

 ا لل, ام اب
- - - 

 - ع 002 00

 هعس رت انب ثرعلاق لدتا ف ماللاوفلالا لود كلذ ةعص ىلع ا دنو لاق هممر ع>ديرب

 0 تسلا هلم جيبدلا لف 3 ند

 ُتطَرلا لدم املع »* قلب تدقو أاماذا

 هد هس

 اهرانت َط رلالدْنكاتدقوأ ادقو #« او ةتادرأن 0

 ةءدادنأن 0 لئاقلا تنأ كاف هللا ضفرينكلت ااه ةيئدمنأ ردبز كوك رب نبا لأك

 تاقاله بيات ناك امأ بطول دم ئادرأ تركية يخزن ًاواتنأر أت لاق ملاقف تيلا

 ْ سلا سها مك د.سلاقاك

 بطال نا واسط هبت دخو #4 اكراطاشسال قال

 باعث دشنأو سواكلا لثموهلمقو ىم راغلا 0 .واكلا ناد اونالدكلا و

 لسالانتالدملا لعوب « ىلدااللقىلقلا ةجرشت
 هو و 8 موج _َك 355 34 ووو 1 3

 لوغلاونالد.لاهيلعقلب « لو.كمررغن ا ملا رخالافو

 1| اذه نموى ةرب نبا لاك ىنع :ونأكلذي ىثدحلاه َةدْئا زهنزمه جنا لاق نال ديَاك نال دولا و

 0 ا ا ا مل ا ع وهع 0 . 0 3
 ا تادورداونلا ىف هاك دي زوأ نالدناامهلوةاةدئازةزمهلااو لا سواكلا لدثنلا لصفاا

 5 رلا لاق هايس ال دونم اج لاي انا ناكل اس

 الجرم نالمةنايفتا ٠ داماذا ميشا
2- - 

 ه2 و7

 0 جرس اور نيل الد ل 5 دشنأو اشرت مىنشماذاالدوتملجرلا ىشسم ىجمدالا

 رعءاشلا لاق لوو لخبر لاقي وى ربنبا

 ىوتلا ل“ :ءنددمماظعلاو 3 * عقم لدوت هلي ترا

 ْ ةدباصأتدزواونقر دا هنود كرا لاق لاساذاةيادلاو نا الا 5 نط: لادناو
 0 1 ١

 ىوالا دو” قلو وه ض 2 اذاء ءاقسلل لا هو كلانهرك ذدقول ودل دففرك ذيناهة2لاك

 35 ل ور ما بى رعلاتاداس نملدرةاَدنمنناو مناشَتلانالدوتلاولادلا.ةيناثلاولا ذل
 ءارشاا كا هفسرشلا ماو ىفاريسلا معزامف



 ردا ليد او ليدسلاو ترتبت "عواد تلا نيبلاب ماهتحرخ ااذاولذلا | ا 7
0 

 (لدز 1 الا ماللا فرح * نوللال دق
 ىلا ارعالا نبا هةلهحا ىأهتامنناو لاملا تلدةنالاّقو لالا قيررالدنف هلوق مهطصب را ١ 5و 30 دما ك1 كف ع د 5

 ووصف رح نما عاج و ., مالا اوم“ قرعزالا لاق ةوعدلا مدح لدا |

 ا
 ىذلا لدتا | نمهقا ةنشاامنا لدقو حسولاو هىذلا لدّدلا نموه بحسم ىذلا هلك لدم 1 1

 وألاقلدْممو هلدتتدقوةسر ءلا ىف لامعّتساريغع ا اك لْذَنلا ثمللا لاق لوانتلاوه

 روهطااوأ“ ءوضولارث أن مهي تحس ىأ تأددَقَو ليد" لابتادستو لدن نا كلارك اودسع

 . نعلن لمتكاو لل او اًضي 1كاقن ١ ولاق هب حسام مسا لوعشمريدقت ىلعلب دما ولاك |

 ديزو ؟هدشن ا هلوقو مدرس نبا لاك سلا لوانتي,هنال لوانّءلاوهىَدلالْدَتلا ند

0 

 نوكن أ زوبع و حولا« بال ل بد قينالؤسولاوهىذلا للان وك ءالا نبا

 ا
|| 

 ساو رد حانارقل ةلودئاادنع « ام . ريضي لطلا طرة سَتايوانتي نإ 9و مم - 8-5-0 و تت _ 5

 كلذانامسانتاو ميل تروم 1 نيالو وكنت رماة يسال

 نوكسر نأو عيضلاه ىفدع نوكنأو ال--رهّى-ءنوك نأ ْز روحعدقو اهذسول

 و
 سمورما - و 5 ةهمو 1 يي

 ل-جرلا لدونو ربكلا : نور تاجا دودلاواءضوم دوك نأوأ ءولواةيلا

 ها || 08 هل دخلا ا مر ةكاودن هلال لد موربكلا نمبرطضا

 كا 0 دل. ص نأرعدغن نه رقم ىذل بيطلا دود كاوا لبقوَهدُنهلا

 ل

 ىوا_ااريمجلاءارقلا |
 مه-3  عوع ل ع ” 8 تس 5

 ريطملا لد نملاواذ ثلا كك ذ « امش ىناع ى دانت داماذا

 5 رش هوس 3 مهم عه :
 ميلان ال ىابرىدنعوهىر ةرالا لاق مدت وو :بايرلادوسلا لدن قلالي ْ

 ه <

 نما تست رع لدتا ابا ارا فت لا لاو ب رعمو أو»ىبر عا ىرذا الة ءاصأ

 ن ال ليما بس نزع قتلو لل نا فرضا ١ دنهاادالب : نى هولدتملا

 م رهنالاق راقيانكردولا بيل سلا طير ا
ِ 
 دوس ا

ْ 
 راقى عزافيو الَدنم »* اوان 0 ٌبكرلا نك

 اان فصبر يثكل وقم دهاثو لاق لّدْمدوع نودءدوعراقو 0

 بة ا ميلا ديعأ * .ةوحلمللا خان ميكا ادا | 0005
 سل ة

 وهو لد فكا,تركت لآ ةيقةرورض انه ذوو ها ٠ انااا لفمرتلا دل دما عقيدقو

 ( رشععباربرعلا تاس - ؟؟ )

 نسوما.ةلاىفلد_لاهلوق

 ىنافاصلا طخ ىفو نيّعضي
 هسعم هتك نتف

 طبضععسولا هش لدنل اوهلوق

 لادلا نوكس سوماقلا ىف

 عضوم لكى مكس ا فاذكو

 نوكسلا,لدالاقوردهملاالا

 نوكينأ زو<دعب هلوقف
 حولا اودىذلالد_:لا نم

 انهلعفااردصمىف طمضو

 هدوصم هاررحو كدر حتلاب

 قاذك لا لد_:لاوهلوق

 امهطيسض و س .وماقلا

 رسكماب هط ىنائاصلا

 هددصموجك

 لصالاىاذكريطملا هلوق

 ىرهزالاو ىرهوخلاو

 هعدعم هتك

 ادكهزللا بكرلا ناك هلوق

 ىو ةيفا ةلارع لالا ىف
 ءارلادعب فلأب ارانق توقان

 هلبقو
 ىلسلامخنا لمللا بحأ
 ارازفاش لا انماذا
 هووعم ها



 15 (لدن) ماللافرح ٠ نونلالسذف 0020207

 اشتي م * اما ذان- تالت قال مكحلاةءاوروهما كلهلوق ده 1 3 3
 ىفخالاد ثنا عضوم ل م ا تاج حربا

 هيوق »هم

 . لزابلكبك رمرسألا * لواطتن أت ؛ئامىواطت 0 لوار اوردسلا تاتا

 لدقو فئاطلاو كم نيب عضو مزاخطاب 00 دل .ةفوةيفتلبوترم قلن 4

 ه2 ه+

 لاق عضوم ل نيعو فور« م* أم

 ندا ملاك * لك نيب تاضر لاو

 لاق ضوم للا وذو
 ْ رادبلْدكلاوذكلام فأ أو *+ ىزأدقو ليلا اذن“ ردك

 || فئاطلا رك لاذ خب و ةماملايامهد_- نتصل اف رعي ناداو برعلا دال فرودنم .ونأ
 تئاغلافبر ءلالاثمأ نمورعاش مساةدسشمءاهلنا ع ٍهيلكملاو قرع تاذىلاذ_خأيرخ -الاو

 ْ لحرلذنملا ىمدالا لاق ىلا ظراقلا بوي ابشر اكل بكملابْوإ ىد هيابا ىبريالىذلا

 | لتلاولكلا بوي تح هلعف ةأال لاي د ريال نم لك برضي ١ اةمراصف عجري لف ةجاحف لسرأ
 ا ىذنمنط نال هون وليذه نما قب رع وعن كلام وذو لنذ_ه نمرعاشب قل

 ظ رعاشلا لوقو عالكلا
 ٠ موركلاو ع - ألّكلا هيلع 5 صعدقوفابيضت هبت

 ْ هلاك اوؤئناا لقلدَتلا ١ لبعأ اند القلاموركل 21 1 لان مب در اولا لما

 9 208 ورخاىلا عضوم نمل دن ىشلا لدتهكمحا .س التخالا وللا لذَتلا ىرهوملا
 موس )وم 5 )

 || اهيججنيدبلا»فرغلاوهل بقو النك ءاعمب هٌةكيام, فرغت ادن ةرثسلا ن مّريطاوّلدلا

 دومل اني رادموت دورا تلاد اعلا رلسإلاو
 همهل 5 0

 بئاقألا ار نيرادنم ن جرت و *« مد مي ُمَدلانتو ري

 ِبااعَتلاَلديلاملا نر رالدق * مهرومأ لد ساتلا ىهأ ا نيح ىلع 0 0 ذدذدذز ز ز ز + ز>ز3ز<>|>4 >< 5 7 ا

 0 يبل . 5و 1 "مو وةومد *.

 | مهم فر دوةرسسفنب دع دود ا يقف نول نأ
 تش م ء دق

 ا عملا يقاس مدر راذ يقول فيرا جا جموع نون رع



 د ا ا ا ع

 (ل) ماللاف رج * نونااىلدذ

 َج را صرع ص را نمالاّح را هلا عرس هيلعمقنا ىلص يلا لوق : :

 قسمان اوما او صمود دان ا (نذ) هعضوم رفد 1

 هم وهل د و تو

 هتلاغل زعبل لفل قيقدلإ كلت لضلاو هملكعتام دلال ا اوت ولخت ادقفهرابللز زعبل 1

 اململاَف قياماضي ؟ةلان اوه «رعقمقدلا ُلعوويقدلا نموا اًض هلام اوهيابلن ع

 ا موو و هم ههوأ

 لكما لدْْلاو اللا ىلعاذهو لال فقع افلام لولا هةسقمت :-وأ“ ءاكح لذ

 امأو مضلا,ل عمم ىلعتاودآلا نمءاجام ل >أ أوهولَسْيمو كيم عولوقالا هلريطتالهيلّمقيام ا

 ه5 و «سع هم - 25و

 ل _>زودب , رح هتلضتتو هلضفأ تدصقتسائش لا تاك اوتعراشماللدبلا لق لفتشال

 لقفل ني اوتا 2 تلقا اهدوح وست ةةيونآلا تلقاها كارلا 0

 0 :ًولصلا كلذكوراشفأ 1ك اسفنل ارايتخالا لاال ١ وةيفسلا

 ص 11 يات د ريغل « نك 1 و , وةلاح دما ةاحت

2 - 

 ةهلخانلا الا ءاعدلا ن نمدقالقيالشيدخلا فو هتريخت هداغغتو لضف أ تيصفتسا ئشلاتْناو

 ب بولقلا لئلا هلا ليقيالاضي ا هسفو قفادع6 ةلوعقم دع "ل_عافةصلاخنا ةلوذملاىأ
 5 سمس م

 لعل نوهت قدرا الفل اواهتساخ اذا ةعوصنلا هل تدع لاق ةصاا خل تاما
2 

 دود ت سه 8ة5-

 ل-ك مجاز ملا ةرصش : كلاود كني وذاذ ةرااودربلا لكن باصسلا و را لما ا ظ

 لاثمألّدوملا اين لل راالارهشا لدفلاة ةشمحول ًاراعتساو تال ثالث ولد و

 للا هبشيمنأ كلذ لكى ديرو يلح ن منو لك دلو ه ىناكملارصش ف صرة خلا ةورألا

 لاكن ورك ديدن ل_هأو مام الا تاذلضتلاوريز.لا ليزنتلا فولت توتو رطل هاو لاق

 نا فلا ريدي د قولا * قير ءضارعالا نملكدك « هربك ذ:قرعاشلا

 و مكن فدعا لولا ىذاكلاو 0 .جرانلاو موك الك بتموت يسار 1

 ىهو همم اءاخلاب" هل كلا لثك ةباو رلافروممثملاو "هللا لت 50 / 20 عنباثيدح

 ىجناهدشن لاق ةشك وأ ًاومدة:دق ةولسعلا لد ربتيلءهملا اا ىور رلكلاةدحا و

 ا ىلع د أن ع

<” 5> 

 اك مهلك بألا ايلا اباوب * اكون ملقا ب لْطأ

 ع ل هت هنالل-هقو نق عدد نعداو هنالك لذبيك فورعمرعاش ءرل شوو

 ىفاذك لفوفلا اهيف سناك

 مكحناةرامع و لصاأاللا

 هلك اًنامو لي>رانلار شل

 لفوفلا ةرعشناتريخأل اقف

 | وخلا قت تاس ءاشلا بدن اهو

 ليدراتلا "هل لثم تهل

 لفوفلا اهيف سناك لمت
 طةس لص" الا ةرامع ىنفوملا
 ه«عيعم ها رهاط



 اذك ةمهلا ىهوهكلملاك هلوق

 مكن اةرامعو لص"الا ىف
 "للا نم ذخأ هل كاماك
 رهظي اهو ةهلا ىهو

 هع“ هأ ريمضلا بج ع

 ل ف م ووو و ل كا لت ال يسرا ار را علا هيي يللا بانا # قا "فاو سا يلا اال بلعب

 ماللافرح + نونلال مذ
 ِْ هلو ألامءدلو لأ و مكس ص.مذلاوراشرالا ىلع قاةحتساريغنمءاطع“ ىئلاريصي دارأأ

| 
 ا
 أ

 ه٠ : . 2و 2 6
 | تالفرتشمالةلثاو ىرعلا لكلا ىطعم !ئذلا كلذ سان العلاو لصااو هنمْئشب هصخ

 ب ع ا لل ل
 ةيةعن هللا دسءورتب لا نوزع نارا ىفوهرغغاوضوهاعتا لكون احدن 'ءاعّتا اذا نالف لوقو

 .٠ .٠ ادا 9 7 , 432 .٠ .٠

 ةورعلاكى َو-ثي دل مهب ىر سةر دملاريمأذ ئمون وشو رب زعل اديعنزبرع ىلعالخددوعس هنبا

 000 8ع

 رعبا يملا دمع ىحادحأ تربح املوةتةشئاعتمممربزلا نباوة شاعر ذ نمىرجئث ىف

 ا ييزلا نبال ةسشناعنول كت مكن اعدل لاف ىوبأالو سو هبلع هللا ىل_ضدنتا لوسر ىنعأال

 سم © <

 ةمرهنما لاك و اهلو راعتسأف اصت | مقهعمد“ الى ربالن ملاكا

 ذابملا حلا قرش 5 اهيفراعشالا لت لو
 ستدلعل وع ”تةدع اع

 ظ هديسغ ةقالوقديلاتفَسأ ذا ارا لولا تلقوا هنالك ليلو غو

 ْ ةديصقرعاشلا لت لاق وهبلا بسنت ااذااذك لق :وادك تهذمٌلَكنين الف :وهيلغهّديعدا و

 0-5 : 0 لاضنالا ف ىثعالا لاقو ريغ لمق نش ىهودملا تدسناذا

 اراع كاذ قكبيشأادعبف * اولا ىلاتاو ان فيك :
 مس هه

 اراجلاّتا الاد ءامركص »* هشبف رعتلا فدو

 لح وزعمشالاقاك اهفذخءانلا طوقس ىلعف ذاوقلانمعاقلاةرمسك تلة فّاوقلا ىلاحتا دارأ

 قدررفلالاق هلثملهتو باوذاكن اشو
2 - 

 نامعلاءارجتْا اهلك * ادورمتتةيفاف تاقاماذا
2# 

5 5-001 . 3 2 

 كاملاك هلغجو 4 بفتدم ”لادقءانعماذكواذكت الفلك مهاوقىف دي نيدجأ ؟سايعلا وبألاق و
 و هج... و

 ل اوقي فرب انيرع ريس ناك ن امعنلا ني ةداتقثي ددح فو ثاسنالا اه اطعي يطع اوهمهلاى هو هل

 هلل نممهلا هبل ىأبردلا سعب ولم: .اعدقلا لصىنلا باص هيو (جورعشلا
- 

 اى

 | هباساذ ا انالفن الفلك لاقي ثمللا ىرهزالا ندم ىأكدفام لاقي ولطابلابة سلا ى هو

 : ارا هيرب
 روغت ةيوأدثب سأفلات 2ك وماما َلفاواذعت 1

 ةييغلارهعطقاذا ان اقالة فبتاو .ه و لسطاب هياساؤ اان الفئالنر كى ءرهزالا لاف

 |كودانرتوسي بسماع هواعسانا باي وا ناب بد هاف سجب



 05 هند م 050 200 7-0

 0 (لحن) ماللاف رح « نونلالصف

 لحان فدسو لامع تالا ةرثك نماهامظظ تقر ىلا فو.سلا ٌلخاونلاو قدقرل حان جوك 8

 تالا ىذلوقولخلا لكل

 اهلانتال سلخ َنعدَيو 0و 1م

 امم 526 مسس ا ا الحان متم“ ربل لعب ل حان عج وه

 نسف وأي ةىذلا لحانلا فيسسلا ىره .زالا م اولاق لعق لَ دكت

 هسلعْيفل يفرد مهصفدبب رضاذاهناكلذ و هلوُأو 2 أسيهدنوَُو رب يحك رخأد عنة ع

 ىنعالا وق تموهلولث بهذي لَصلاو سواد

 لح اون نيعراذلا ماع ٌضءندو 00 6 تا ماهر راج

 [ثّياسنالا كاطع مضلل 2 مالا نب عطس صرف رو نموت او ذا حانر و

 ءاإ لهو الامل أ دقو ىل ممل ع عع 0من بلا يعور

 اذارسكلا,تيل ءاه :ر ماميظعأ ل وقت :نلكتلام الاوان :رمةأرملا لو ةربخالا هذه مهضعب أو

 ريغهيةل.قدق ق اونأ لاك ول يعاد لااون آو زيزعلا لئزم» لا ىفواّضوعاهنمدرتل

 هيْنيدبىأاذكو اذك لب نالف لونا 00558 كم ع م

 لخرلا لعل قع تأ ٌنهلهقا ل ى هممضعت لاو ةبهدارأل قواد 3 واسر دىأ هل لبقو

 اذاةأرملاوّلح رلاَت عع ةوءاسنالهقان 00 لكان لنا تالا لعونفلا اوقاد_دلا

 لهن الضر قادلا كابل زيك وف عر 9 قلم رالختو لك تبهو

 ف يلق رمال ردءاسلا اواو ىلاغتهتثا لاقت أش نهر روم نمءانشالا نوم : الاوناك ةءاقاملا

 هلق لس اهنا ر-رلاحو زا ةنلاخلا له ناكعباو زالا ىنع نه ةضيرفءاسفلل نتا نم

 قكلهننا كرانولوقي اوناك هَ خانلاءذخأب ىذلاى ثااكلذنوهبباوناكو ناومل#ا ىمسب العم

 نمددتدل أوقرد_دىد مقاانلكلا رش ءودلا مهلعفلطبأف“ اسنللةقددلاهننا لءش ةخانلا

 اهرهمت ةأرملا تاكو لعق لعدم طعلا لاو ةنطعلارسسكلاب :لفملاو مضلاءالف أد ا

 ل لاه هريماعاظع ألا ,اضوعذخ أي نأريغن هلا واهلك أ ةبلاطتزيغنم نسف تي

 قو هلم ب اسس ب وم ىهورغ و أل اقورسكلاب

 ريغ نمد ةبلاوةيطلا للا نسب ءلاضن لك نماًدودلاو لقا ثيدلا
 « د:

 د(. قالا منك نيثالث اعلا ى أون لبذل ةريزه تيه حقو قاقعسا الو ضوع



 (لخ) ماللا فرج * نونلا لق 00

 | حزما فتلاع رزلا لملا اوناسصلا حاول وم ىذلا لدفماو قذاحلا قئاسنلا للا ار ءالا نيا : | : ا 301

 | اوعي ناسا قت ينال ليال ونكمل جرا
 | . دينللافعضوم مسا لجانَموهنعيرقسا ىأبو دلاَتْلَدَو

 ظ .خ اضع هحاعن تسمأءارذتلاف لحام ىلا ىوهرداجو

 ظ م_سوءيلعهللا ىض ىبنلاناسابعنباثيدخ فو دقو سبذرتتلا (لغ)

 | ايها لاتنا فرطا هارب ,!نعئورودهذهلاودرصلاو قنملاوب لكلا لق نع 0

 | ىذأت ملثم ىه سا سانلا ىلعار رض با ودلاوز ومطلا ل قأى مو سانلا نس ؤيالنممال ٌنِهِلَتق

 ظ شضعرانغا ضمنا لذمللاع مشت تضعا ذا. هلليقهريغ وبارغلا ارومطلا نم هبساننلا

 ؟لاوتو "ل ةدحااولا ل-سعل اربد لكلا اهلتقاف كت 1اذا لاك لشق :ةرذلا تّضعاذ هلل مقرذلا

 لج وزع هقلان ال الع ىم-نوكين أ ئاجل للا ىلا كي رو أو لجوزع وقف حاجزلا قص.

 | دقو ثنؤيوركذ يللا ةبب رعلا لفه أ نهدزيلاقواجبوطب نم رذىذلا ل سعلا سائلا لت

 | هنأ نمور نمهظفانالف يلا وكر موتو لابخسا ع نتائذضا ن؟لاقف لانج ووع لاا

| 

 ك

 مسمع |

 ا ىهوةمملاءايتانةياورلا ىف روهمثملا لا لتسنمْومل لتمر عنا ثيدسخ فو لك عج هنالف

 4 ا ةيايرطق وطب اميج يجادل هجوم ا "لحد بهل ءهملاءاح اء كؤروَلذكلا دس او

ْ 
 ا أ هناودلك ُبيطوراذسفآلا نع هعرتو بسلا فهن شو مغ نكون دا قتمو مترات فاذأ قو

 | | اولا اهنمملج نطمعطقتت انآ لل ناومدمأل همعاطو ءاوُو هربغ بسكن ملك أب أءال

 )00 ايتام 00 رلاو

 * الاقل 25 نعد * ةمرلاوذ لاك و يسار دل ليتل

 اينو دنا د اهفارطأب »ع ذاق |تاسياعلا مالك نكو تدوذ

 ا !نمةفئاط لكل ه>هن «ل سابعا هابهب نا عتاد عطوناوج داراامنا

 ْ أن او 'هلدان لإ اوىلحإأ و قم وق ن مليت لج دودو مشو دهاشك ل وهذ ىلع همجلم السا

 0 | ينس لممسالا رامز رهو قد ىأ لف هب لدعم مأ !ثدد>ىفو لف لاجرول حا

 ا

 ش 3 دول ستنال اورو أ نضره نمبهذ لحانووفالو ف ليو ليلو ههبجّلَكو

 ٠

 ا

 ١

 ا | لوزومل حان حو مهلا اولا ازهلا لول ١ تيا 4 0 4

 ققد



 ٌقلاوز ْزوُرُلاىأضوعلاولاحنألا ٌتاَدَدَعب ؛ولادالبلار هعللاق ةدلك ننثرلا ثدد_>هنمو 8

 ىذلاتغتلا ب ملا مكسحلا ضضرالا نمرهظبءاملاوهو للاب رثكى أ عضوملاَلَتسالاقبو

 زثدلال_هعتسا و لالا ا يفترثك ضرالا تامه اهلاج عااويمارا او ضرالا نمير

 حرذ-»ىأضرالان رم لش, امل سلا مالا هزوار نيرهظاذا ىداولا لهآ ساو هدر هسا

 00 ياهلا نم بل لاقي ةحبحلا لدا او ساذلا ن هينكلا عيب تاور

 رّرْظلا موعدا اف دقو اذا: م ةبجانتارظلا لت ة ريس 5-5

 وهو بانل فب وماحماذا حول كلاقح لل صلاو للا واهب ىرتفاه ضاهر أ

 قس أولا يثكلا# ركلا

 لدي لفيريخ نماوللاو * اهقا ارغأادجام وجور

 اذامهتس مولا لانتدقو مندي سانلا عزانتل انتل اوريعونأ للا كذاك ذا لبان سرفو

 ليممالا اوةسعارزللاممْشسالَك ضرالا تب و ىضموناستسا اذاال اهنا مالا لد اواوعزانت

 دا 35 ارك د نمو ةفيصعاادارأ ننكر ذيوث نوي مالا وتذاكر

 مساوهو لحنا عجبوه مهلبجانأ هروذصموقهعمم نعدتلا ىضرةباضصلاةسكصىو باكا

 مهنا ديرن ىرءوه لدقو فا انرسمو أف اريع ءميساووم السلا سلع ىسعىلعلّرنملاهللاتاَك

 نؤرقيامنا باكا ل_هأ أناكواظذح مه رو د_دىف هنوعم < ومهم واقرهظ نع هللا باك نوري

 مقر ود ص مهليجان ًاوهباورف ةول يلا! الااظن- اه ءمحمهدحأ داكبالو فضلا ىفوهعتك

 وهىذلالختلا نم هقاقتسما ل نقو طب رخالا ولم 3 الا لثمل مالا هيف ةظوفحم مهشكتا ىأ

 له مكس نش 1 أرقو ليعفالعفلان .وهو عبالاولصالا ىلا عرتوهلاةيلضالا
 مساوهلوقين أل ئاسقلاو اج لا برعلا مالكىلاثملااذ_فسدل وةزمسملا خب ليمألا

 وة سر ءلالثمالا فلانة محملا ”يلثمالا نماريثكا نالءزمهلا مشي عقب نأ ب .الفمكأ

 ةفشحو ألاف لت عم اوفو هرعم ضاق دنم برض لل اول اقول اهو مهارباو وبآ

 تلا لب الا نم لجاوتلا وليا فاما نأ ممياوداواخأو ةئاسلا ىلع وهلكض جل اريشوه

 وهوعرهلاقرو ند .رتكتامر تلو ترضخا ضرالا تابوا نم هلا وهو لدا كر

 لمالاقاذتعل نسخيوب انجتاءامفصيلا رخوأ لاك ض4 نم ترض

 دساةدامىفمد-ةتوممحلاب 0

 انهامباوصااوءاما نسيني قيوم جم ونميع+ نول اولا ياكل البنت
 ىنكقفم ما راس



 (لبت)____مالافع م توتالسف__ا
1 

 أ لاق ةييغلارمعتقاذان الف ن الف لَم ف يمصتوه و لطابمتاساذ الف نالفَك ةوق ىره هزالا لاق

 تايتويتالا ل ةمنم و عطققلا امهانعمض هرملاو لضلاو ف صعدوه ,و*ا1ك انش مللا هلاف ءرهزالا

 1 0 نوكرتيسانلا نأدارأ ل جانم فول اذتو تو ديلا ىو هيدصخمام لكم او لضم ناذسالا

 0 وا طوعيسمللا دراما لاوةيئان لاو ةعارلاو تر |نولغت دي مداها

 دوعلاههبّضقيىذلا لكملا واهب عربسي ىأ اهلي درطمىأ 1 لدعم دا ليللا مّدَسدق *

 هبفتناكلوالا ار 3 لعباممن درمضأا اذهو هب قويدس لاق هلل اير فرعنا نم

 لان لبالانانسآلءارعشلا ضءبدراعتساو نكت لوأءاهلا

 بلاكملادانشلاّلصً اهلجانم 2000000 نكيولاذا

 ش الخل لا لجوال ىلا نيناّملا لوغو 1 بلا ىقوهكباول هلك كار ءالانبا

 لمحل الاك مقبلا سابلا لسنا خس ةاعيبيو وقرع ءنموشي ىذلا دواس ن هلوضااو قش

 لجان للا عسوأ اهو ندم ه اَناعَد ناك وعر كن 58

 وهو هال تيقدقر هعلضوموروك ذم د اهاوناكرب 2 تن :بةديلْخ انهوشرلا عب

 ظ لوُملا عديمدااونأ هسأرىلا هملجر نم مؤ ىذلالو كامل او رماىنامعللا لوم باهإ

 لرب ةودباهإ بآقي عل برن قش ىذلا لور او هجذمىلاهبرنمّؤ ثيىذلا
 5 02 مد مه

 ءالجغ ةنلو حرا عساولهْ منا نواة ةعساوى ال نطو عسوأ و هنعطال

 1 ىلر ءالانبادشنا أ هنماومسحلا القرب وةعساو

 - الع :قشلاَعَساو #3 ساقيها

 «الع نيعول لاخر لف عما لجأ ًاوهوالغ لوقت عملا قسةع_س الي رخلابلتلاو

 ناكاذا لحم نان .وهعسا وىأءالغ نيعنب وال نبا بع 20 زلاثددح فو لفاببالاو

 ضي رععماو ل أدان لهو لوف ىيادلا لثما مان « مخلاو أ لافوةنعطلاق نش عضو

 1 الكفل اولئاسلا«ا- ما لمصلاو ١ ال "يل لو هسسلأو ىلع الءدقلو ولع اولا ل! و

 أاشيألْيملا اوافق نمدأللا لستمناولا فارسا نم ريثكلا عخلاو ُُا ودآولاو عقتنت# ا

 | ىوروريخلاق عمتهتاذيأةع اهباوديدشلاريسلا لملاو اهراهظاو# كا لب الافافخ اةران]

 | هللا ضرأأب وأ ىهوَدْن دمام سو هيلع هللا ىلصمقنالوسر مدق تلاع اهتااهنم هتاىضرةشناعن 8

 ْ | لاا لععضوةنيدلا دمحلا ىداو نعت ل. اقلاءاملا اوهو اًرئناك هنأ تدارأ الك ىرذت اهيداو ثاكو



 كيا در ادم 1 ا ا اس را تاج عا
 2 هموم ةييرحا : : 5 0 / 010

 3 (ل) ماللافرح « نونلا لنصف

 ىلو" ىركلامتهبا * لوم ودل تااكذ ذا
 يي خ نع

 نال ف.عض را عرف كقلح قة ذلة ةمدشقلا هذى رش أ

 ىارعالان يارس ف ىذلاريسفتلا اذ هنافاضب لاق اهلكمسذملال اوجلاامنا الرج شالة دشلا

 ةقانفصيل.ةمْنب الوقف ىمدالا لاهو الكم ناكل دؤتاذا تيبلااذه

 ادق أةرسحلا مادقتاك اذا « كت اذاضوكيسام
7 

 ند »و اوض

 را مادمقو هَدمنم سقي ت اذ أتيت ذو هملار م طلا اهماطخ ىناست ة يما سمكا

 ىهل دقو اهنمةغن املا ىفلمقو ةماع عدلا 1 ذااو ليطتملادوقالاو اهنممدقتامواَهاوأ

 اهاقلأ ى أ هعردَلدتدقلاقي تءكسلا نبا اهمصاهلشَهعرد هس عليو ةرَْدلا لثما بنمةعساولا

 01 و 3 .٠

 هيلع امصتئأ هر عقوذم هس هءاجذا هعزد لكي اك هنا ةحلط ثدد> ىو اهرثت لا الوهنع

 تاذى ؟ءاهلا" تلت ا ذةقانو لعل ةفثلارهاططسوى نمل نيب ىتلا ةر لا ٌنلَْتلاواهسلبو

 لكلا مكحما للا لدعلا( لجن ال ءأدقاوز ولد زا يملا اوم مث نمةسقب تاذ ىه لدقو ماس
 «ةءعع يور

 ىشعالا لاهمدأو اوى و الع لكي هو أ هبله دقو داولا ٠

 الكام مقالتك 5 هيمادلاومانأَبحشأ

 لاقو تنيلادشنأو لدتا ك1 را اوك وهتئانات 1لوق:اكهيءاذلاو عم ىسراغلا لاق

 لاق لَك انابتخا لان الاؤرْشوم وو مدعم حالكلاو هنامزق ال ذا هيدادلا وبدأ
 و ءءو

 ردا فيزا ساقلاو لذى ةضاشب لولا 5 ليلة ريخ نماواتكاو ا

 ىثاه12 بلطي اومقلا اهل راطب دئاص لك هلناكى رش 000 هبلجان قا عقلا

 نعد قلا فما ا وبل فوئالاب هر لكلاواهداو

 ارمسع أَفدَح الجر 12 اذا # اهمامأو اهماَخن ةيدطات اك

 لدا تاكو هعفدتوهيجرتكأ ِ الككاهمس -انمىَصَط الف ةقانلا وهيكرى أ ئ شلال - علدقو
 مس هع

 لانو 1 ل نملاقيجرحد- دب هوا ل

85-*» -- 5 

 موضارعأ مقوس مس ,موةوباعساذلا باع 1 سانلال ف م ن مشيدا او

 وهفهناساذاان الفن الفله ف لمقف فرحلا ذهن كصدقون عرش لكما تيس

 ةزاماقلا و هاني
 .ر 5م ل هود

 روغيو أدي ساقلا تدك ًالوكنامعتلا لَ اَواَذ درذد

 ( رشع عبار رعلا ناس ت5 (

 مكسحما ىف طيضاهلثنب هلوق

 ةياهنلاىفاذكو ةئلثملا ضد
 ئنالاو_لط ثد_-ىف

 هنأ ىضتقيد هلا عينصو

 هعمص هتك برضابأب نم



 ءاملانمتدمعبلا تاوكتلافاهنون :وئفدبو انشا مام ماهنلا ضن نوايعاوناكبرعلا نااوعز لاق أ

 صاع ةعب رس رف هلوق
 سرذ نوماقلا ىف ىذلا

 ةغصم ها كلامة عس ر

 قاذاك؟حاورعنباةلوق
 سومماقلا 42 0 :و لصالا

 نورع بيدنا فو
 نباهلوقو ملا ديزنن ماع
 اًضنأ لصالا ىفوهةعسر
 نم برذسّملاف ىذلاو

 هم ها ةعسر

 مدلابف 2 * نونلالسن

 [روصتمونأ لاه ١ لّستلا كاذفءاملا نماهيفاما وير شو ضل ااوراثتسسإ طل فاهوكناسا ذاف
 أ ىمنوونفدو ضسسلا ىف واع ناناملا م[ ىفاومدفئاسلف مودقالؤممتااو مُدقتلا تلا لصأ
 ” عامر رلا نبىدع اون ضعي نملوط أ هضعبرا صولا تدنلا لانو الد ضسسلا

 0 ووسو

 ءاودنائانَت شلكلاو 5 الاس عرف تبكي لصالاو

 | ساابعلا مأى هو 2 ”لثتو ماعز ة ع رشرف لت نانو برغلا نملندجر مساءانلا تشلئانو

 اان عسل اع تنبع لت نهرو طساف برها ىنبءاسندحا باطملاد بع قبارارضو

 23 ميلا أل اوقاضأو ةعس رنب طساقتننرسفلا نم نابض شلاوغوحاعنبةانمدبز نزور عا
 هةر دمدوم اي

 ىجنتاهاوروىربنب الاف مكذلاديعلاوهلاقيف # داورول لو “نفطي *

 8 ا م9 ه9

يد_كًرولاو . زاوروارولو- ن د 5
ا لري ىذا رولا َنيمسلاريصقلا قنا د

 || ةقم

 ةلاَْنلا اولا بازل مساوا بارو حب رخال يمك لَك «(لتنإا ادلب 'وىشماذا

ةئَنلا لم" هلتثتلاو اهتلستو رميا ىهحار اونأ
 ًالثترانلاك تتدقو رابلا با رتوهو 

 همعو

 1 حرختسا الث هدتئك لّشتوةزوفىأكي د رحلابلثت كر لوقت واهب ربح اهم

 هتافامتاو بيوصشيدحفو دازلا نمتار اقامت ضقتاذاكلذكر وليثلا نماهفام

 ْ َتْوُدنا مدح ايصأثيدطما ف و اًويْصن اى 11 سانلا لت 5 وماهسلا نماهيفامجي رشا قأ

 حرذسنى الدنا كن رفح ىرتامأ ىعشلا ثد د>قودخو ود او حر ذتسف ى اهيفام لكس ه م

 # عل. هوما 0 6. 0 7 ه- 7 : أب

 | ١ ١ ١ دحين للسوق لرسم روم قا تيدعجفو ريقلادب اب ربا جارت

 . انوُد يمس تار موف س فاول ةرْغَونممولع عفاعو لاومالا
 م5 اه.

 : لم توا يآ علم *. هنأريخهساس نم ىلع لي

 ' هلوقو ريجج او لاغبلاو ليلا ن نمرفاحتاذدبادهن ”اكرفاحلا دارأروصنمونأ لاق لدم مدقتدقو

 4 ور نه هيأ ودك وبما ذه نا ةر هل وةديسس نبأ لاف ثو ورا ليتل اوٌتارىأ ألقت

 1 نيبمالسلا هملع نلعخددح فو كازاذالئولت را لكل لاقي رجالا لاه ِبِمْناَكوَرلا

 0 ع يا 217
 0 مشتك الأ لاقت ثوراهف اراد: دهنازيزعلا دعنا ثيدحهنمو: ْثْو ورلا ليلا نامل

 ا اك

 لعفت لوب صواعطقماويفهعضوملردقلا معلا لو عشان ى مال ناكو ليتل ااذه

 ارعالا نبا دشن ارثك كلذ



 قف (ل ماللافرح « نونلالصف
 كا ا

 ئذلا هلوان و ههللع هاش : ماعطلاب لج راس راسل وىدتعامبتيهذىدنعامثامَشَت

 ديدن كلاريسلا ل سَتلاو عا كن" الىأكتلاش كنس الوقف لسن هءلسوئ كلادعي ا

 9و

 التاهل ا لبالا تابت تيكسلا نبا امهفالبتا هلا هلل بالل وسلا نحل دقو عيرسسلا
 ىراح ارابخلا نير فز لاق اهتحلصعتقىألب الا تلو اديدش اهوسا مةساذا

 سم *؟

 انا نمسا 01 اهاوقت ل ساما مناف #4 اهالماو سدعللا وأمل
- 2 

 همم عو

 اهاعيرتالو“ بام »* اها اوسسسك مالا

 589 وس

 عماج كو موقد ىأ موق ل با ديزوبأ"قوسلان سلال ؛انلاوقوسلا نسحليشلاو

 وود لك

 للاولاد ولاف قر ر ىأ لم هل ايوا ردت ءاعيديسىأ روش

 رعاشلالوةىربْنبا دشن أو تامر عبلاو للا َلسْتتو لمست :حذقو اليراع دلاج لاف

 لست ح كافذأ الوعد 5 ثتشنإةداعُ امد تاقف

 ءاطع رمل اول ةوضو لتقرأ تاما لبنا كارعالابا نمل 0 لاو : ةغ.ملا ةلدتلاو

 مس لا زال "وان المو البلي هياحص أ نيب سوك لت ( ريصقلالابثتلاو هنا

 قيدصصلاركب فأن عىورو مودُقلا فو -ملاوهل لاواومد#قت اذاءاملا ىلع موقلا لكتسساو
 صالالّدتَتسا ومد _ةتىأاسعسي لتس هب رشد لل هنأهي بات ناس قس هناه تنعش ل

 اذااذ- هلكاعاذ ربات عدل :ٌرباوءاسب ربا تيت رب ءاوالاةثتسا مالا تلسادبز ءزولأ هدفت

 اذا ملا نه لّكساو قمساذا لدن هربشلاوريشلا ىف متل لدَتلا ىلار ءالازبا هلتددعتسا

 لنا لصدقاٌلوسر لدم ةكسلا ىفةبيصدعمو بعلي نسحلا ىأرهناثيد1لاىفو هبات مدت

 الاخ ل هدة ناك لج رلانؤمفالبرنآرقلا لدم ثي دا ىفو مدقت ىأ موقلا ماما لو هيلع

 ىثيدحفو لاخلا ل غبوصةمامدخو .هماصيتةعتسإ دو مدسقتي أ لاهم

 هعمو ركبولأ ل دقه ًاةماركللسانلا هكرتف نيكرشملا عمردب موب ٌر رب نعحزلا دبع هنا نأركب
 اهلل

 5 انااا شيلا نم باه بانقبسامب هاربا نيدعس تن دح ىو هيلاردقت اشيت

 هه” سهم <

 ةلسلاورعوأ مادقىلاٍن دك اَلَدلاَو مدعي ىأهرد صلع هبوثدشبو للكس ف سلما

 لوقو لثمكي رخاء لاو ءاملابةزاملا ىفْنةديماعَتلا ضن للاو ةَصمْوَدْلا هو ةشستلا

 ةزافم فضي ىثعالا

 لاو امد مهل نيذلاالا »* اهطيهي ظيقلا ىفاهل ى يسال

 ا ديببتب-_ هل سس

 ريبطاشملا لاابوأتالهلوق
 اهدروألوالا ثالنلا

 ىلاغصلاى و وى رهوألا

 هداشنا باوصو

 اهالئاو سعللابوأتال

 اهاعرئالوء طنام_سدِمل

 اهاوقتإسنا امنا

 اهاحرنءقف :رملا مث ا

 اهاس#نم |ةدعب

 اها انستا الاذا ٠

 يدعم هأ

 ةراسعهلاديز وبأدل وق ©

 لمنالاقيدز وبا ىناءاصلا

 لاق مميقفراىأك موقب

 ”ئلارطص
 مهرشأح تنك اما موقب لمناف

 لبنهلر ود عماج لكو
 معرة عامب اس لكىأ
 ظل طبضو ها مهعمج ىأ

 بتكونيتعضو نتخفب ليف
 ةرابعلا هدهبواعم ظل ه.لع
 معصم هأ لص الا فام لعب

 ادكهق ذا لبنلاو هلوق

 ررحواطوبم ل_.مالا ىف
 همم هأ



 دصنخم ملا كهل هلوق

 اذكه خلا نيم" ال رك

 ها لصالا ف

 انكر كلاوور ءنرتالل 5

 | ينك ادعسّنا ثددحلا فو هلم |كاذكوىريل للا هلو اواناذاديدشتلابلج رلا تارا

 قويت دلال هلي ىفوةباور فول بي نلاودح موب سو هدلعمقلا لص ىلا ىديني

 أ اقيم غور ةضينختبا لاقي نبال ءابلا مدوشونلا نكس ال عضو 1

 | هتلمكلاقب فعل ”وهلبدهازلارع ونأ لاق و لستلابه-تيم 1 اذا هلم ؟ةمعتال ود ما

 | نما رلا ىلع در ,ىذلال.لايدي رينأذو جول ثمو خا رلاثيديللاهفمو هلسشو هدلشأو

 | هكبتكنالفونالخرانضيزوألاقد ليلاقذاانلجدو هيىردحاو مسيل بتو فدهلا

 أةليدوحت تيكىثهتل تف نالف تاب انو الع قذسح امهيأو ليتل نم ل امي ارقاتتاذانالف

 ٠ نقلا سعال وقنعانل اسلاك هب هور نع ملعلا لهأض عب ىو رةديسن بالاك هنم

 ٠ لبان ى عن مالت « ةجواْكو لس مهنعطت

 وهو سقلا رماتاانتلا قف مراد بف تاكو تع تثت حلاق هنأ نعى أى ثدحلاقف

 | حافلا كاملا 5 3 ان ىلعنيمأل 1 تلي هوم الس رمش

 ىذا ليانلابب دذهتلا: هلتبشف نسج الو هانم عرسأ تأ ًاراخاراهظواماٌول شد را هوَ أو

 0 هه

 رفورلابنلا وسي ىلا زا 5 لبان ىلعمأَ 4,1 * سقلاى هال و ُر

 لاك لدتلا مولع ىأسانلا لبثأن م
 سمعا سال هم نو م

 اعصاهلك ناو دع ]نأ 35 اهييكوايقا وفأص رت

 ليان اول انذا هولاديدش 37-0 اوم لابحلا العكد

 ادن لتنأو قزم نباوقناس أل سبل ئبادل دن الخلاقيمالا اخ نا دلاوىرهرما

 ظ
 ا

| 

 ْ لاس : ذا, لوقهنمولعنمهسرامئاسجقذاسكأ لإ اننالفو

| 

 ا

| 

 0 هع سا كيم ا

 اعيصاهاكن اوُدَعْلنأ * اي در راهو وق

 الساعفصيبب ,وذو ألاف لب يانا قذاحلك وهدمسن الاف ليلا مهلعأىأ

 | ا مس

| 
 لبابا :انةاصولاديدش 00 ةّطبحو تسي لعلم

 قتباتسارةفبنخ ول 010 ةيقاجاطظالغاهبايضتحا دقي قد تأ هنال لبان نبا هلءج

 رج س وألا تذخ ا ى؟ىدضامْت نت ب روطُح

 «مسو و 50

 ليد: بوطح ىدنعامقامأو ىلئانديكمدعلا تي را

 -> 1س ب



 لاق ةباشْنو مم-لاقي اهتاو هلت لاقي الف هظفلن م هلدحاوالةثنؤم ىعوةسر هاما دارو || ا

 0 ملال دس اوالنا عيمتلاو :لتاهتد حاوم هضم لافو فيتو
 س وت 0

 لسنا و ل 3 ةرمسكب قاالبثاو قاوفجتال 3 كشنأو مه ليقةدسحاو |

 رعاشلالاه لابو |

 داوّسلا نه نوعان: * داوسئوذتيسراذا تنكو

 0 * اهلايئن مة يعل ىف ستحاو * مما لوقا بن عى راذستفأو

 حرطبر اأو ُلتلاهدهلايدْوذلا ةلزنعلسشلا ار ةلالاهو 0 لاينلادرهاهقَسُز تلو" 5

 نيد كنئاءنوكينأ دق ناكوَلتلا لمي ىذلاٌلباناو كوبان ل خو ٌلاناهيحاصوءاهلا ا

 5 1 دب :ان تلق اهامعت ناك اذا ليتهعمناك ادا و ولان تيكا ةلامنلا لعفلا و ا
 1100 همام

 اذا هلل درا ذهلوقتز اًضد :؟لتلا فكلذثوكدقو لاق هنمالثت دوح 1ظ 1 اذاهتلدنف ١

 نسو'الىرناذشنأو لمتةلاف لمنال اذخ أى أ لدكتو لسلا فاك ىأاضب أ لدول 0 3 ناك | 0
 ا م و ع 1 هيو 3 1١ هل دك , 3 .عدد عا آ

 رشلا مهناودقوأ أ مهلبان قعمهلباسران نحشتلاقَو 2 ليد بوطخىدنعامّولمأَو *0

 سلو شا لاه "ليَتلا تح اصاضت الق .و ليتل عئاصديدشتلاءلاستو 0
 وهم ه7

١ 

 ظ
 ظ
 لابن ناو تشن راو #3 ميما ا

 ا

 ا
 ا
 أ

ْ 
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 بؤ رانا دعت ذر تعا قوز لطيفا

 ٌلبانع رواه سولو * بانل او ىلعام

 بابان عضوم لست اجانج رولا لود أن لاق مصاعالوقلا عربا نباٍبسلو ظ

 ناو لب انو ني الو حان لبتلاونيللاورسملا ىذانولوةب هيويدسلاف سامبقلا سلولابتعضومفف | ظ

 5. 1 مرد وم

 قاس لَا ىئار فاتك اىداكؤةةدقولاه مداد تووخةل 1 0
 ا

 نا موقو ليلا مامر المت 5 « قمل انداماو لس ل ماح لسمو ةلايثلا هتقرحورخ . الارهيبشتلا ىلع |

 26- 0 هو ء|

 هليئتساؤ هتيطعأ هش اول اداطعأ امهالك م والسن هل سا هلو ةهق منح ىل أن نع امرأ
 ميمو /

 ئئاددتسا حاصلا ىفو الي هتبطعأ ىأ هند نالف اسس اوألابنك عى أبت وو لاثلاةلاس | ْ

 همر

هبلا اهعفد م ليشلا نهل اطقل ل من موقل ىلع ل مو المتون“ هتامنق | |
 ”ثدالج-و !مباؤسزما م

 ْ | موي ىموع لعلب أتاكفودو تموج لعل هس - د ا

 ىاذ_كه ىناوفدال هوق
 هيقدهاثلارظناو لصالا

 همعم هأ هنزوررحو

 لابثلادرهاهت-نكلو هلوق
 اطومضم لصالا ىف اذكه
 ىبع* هما



 تالدعملا لمس وهو هلوق

 نونلا.لصالا ىفاذكه لسن
 رطشلا ىفةنتلا ءاملاوءاملاو
 حرش ىذلاو هريسسفتو
 مهردك ل .نتامهيف سومانلا
 نوثلاو ةقوفل اةانثملاب

 ررحو قيام هلدهشي وءابلاو
 عضم هأ

 1 ل ا ل ع الا 4 يل يفور : ه0 يح ا ه8 قارس 7 و ” بيضا رنا اجو ١" ا هس نوب زيزي" تناولي < د اش“ ان هر ةيببإوابش رو 2092 4--7 5
 رمد نفخ دن

 (لبمت) ماللا فرح * نونلأل دق 13 ٠

 «يه- جهد

 | اهارتولاقةتونلا خضر بَل نووقي نوند اد بيو أ لا هبتلعأ ىأ افرع ء ابو اهينطعأ

 نبا نكد و لّمراغصلل وب ماظعلا لاقي نأ علا مالك دادس ألا نماذ هواه ه رع المتمم

 ' أ لاقيولا# ءاصنتسالا ةراخلكتلاو جالسا لمعي قادما ىهو لبان عجب لستلا هن ولاخنبا نع ىرب

 ْ بردلا نمار لوين من مساقلا تعمسىسدعنب وع نيدحتلاقنونا م ةيلبلا

 لج رلالاةذ هثرواا هم أ توعح رف هنأب ل جر ريعف 1 ةدوخأ دوف قو

 اهل ال رد هيلا مقا وو تروا.ه ناو ماركلا ندا حرفأ
 التام تالف ه اذنك اهبئتزأ تنك نا 2و

 ١ لراس برقم ار وري مهضقتو لاق مار اركلاراكب تل رردقو لبالاراغمبحرفأ لوقب

 | ناىَرق لاك ماسحالار اعد صلارعشلا ف لّستلاو لمع ثارعشلاو رينيا لاك ةميظعلا

 .اذهافولا لبو مقهتسرو اخ تلوانالكديخشو لوا تراغش المت تهت اصتسالا راج

 اموات هن كئاوثو زار ناك امى[ تطن هماهف نال نمت امرا تقر
 ا تصأام ٌصوعانهه لَسلاَونوناا مضيت ميمصااوأطخيوهفنونلا تمباَكناَسْئاصّت ىو زام

 || نتمنا يف اسوأ لاو :كناوثناك اهلنا نمي تاكا مانو ودود
 | التاصتاست 10د بع لتراب ومضضلاوهو ُلَّبتبَصِلا يدا دسسالا 2 مس

 ا ىدو *رل سلا عجب توتلا معدل وهفلسبلا اودع او ثددنل!ىفىذلا ام زوصنمو ألاف نونلا فب

 اذه نون قعتمابو عيسسما للا :هعءاجدةذ لل اامأو رخو أزدمن متو انام

 .لاقف «ليببتت الشعل لمس وهز «ةفرط تن ميهلاو أ دشنأ ًاولامشت و لمت يملا لع زلال لبق

 ا حالا بفرىأ ليت ليقو هديبوأىألاٌن وهو قناع لبقو لفاعك ليما هشه لاق

 ٍ رع كلاس :مدناو هرايخأ تار جواب .ثذخ لاما ليسا رومألا ماظع

 1 تيمكلالافو

 لقكتال عمادكا لك . اصلا تالين مل. ال

 7 ارعالا نب اهدشنأ وق : ول لا ئششوارقبلا هيرو ارادخ أ

 | نممتمدقا لكان مرقس نلغأ الا ورسغي ةلنتياسإإالأعااو لاو ديد *
 | لالا دقت دل كلل 3 ناك ناو راكللا لسبَتلانا نمسْسدقالرمك وأ اراغانصلالستلا نا

 | ماهسلال بنل اعاير هي وب لهو لَسَتلا نما ىلا تلعت بهذ ةلاننثلا نريصقلاةلابنتلاو

 ليقو



 ننج لونا هلال ٠ تال 9

 ىنعمفلسلاولاهاذ_مبامعيوهولاك لامك دشنأو ميسللال لا كالارثشم ظ

 للبر لوةلا ضء»فىفو مب ركلاة عاج ىجحدقم ركل وز عاالاةعامبمذالا نأ «ليبتلال) 7

 ةآها ولْضَملا لات اوبتلا ىرهوملا ءالث ءوقلوالا ىعملا فولاست موقو "نإ ض التت | ظ :

 ةأرم ا ةفصفىارعالا نبادشنأو للا ةئسي نسملا هلأ

 هدول « هلالغىءاهقطَتنلو

 ةرتنعلاه ظاغ غم نحمر ليَ «رفو قلك نس ىفةقانلا كلذكو

 ميقا لين ردنا. ىو لم وجبتسو
 لج 5 رلاكلذكو

 همدالو هسجلاسوب قليل مركبا رماَقف
 ماوس ادم ع5

 عراب سيتلا هءىلانأمو هه اة هلا وهو 2 الإ 2و و
 سصص ظل م ا رح

 ها ند 1 100000 اذه 5500 اورخال هت 20

 ه7 هز هدو

 َةاِسوفاَنَعلا غل ىهولاق هنو لس تاسنناامو رهالا كلذ ىنانأ ايس لاقوهتدرأالو |

 كلذ لاقيت ذأ الو 1 تايتالو يت ةقامءانعممضعي اكو لاقت هن تلعامىأَهتلابَو
 م © مو.

يرضنلا ثدد-ىفو هراندإد عب هلهمتني .خدتقو ف رطالا نعلق لستر
 رشيعمأمهللاو ةدلك ن

 يبت مهبلي امباوصلاواطخا ذه اختل ” بام سه أ مكب ل زندقا شرق

 ىارعالاننا ممأمل اذ تشابتر كرد براقش ا ا

 رش لاف راكلا لبتلاوةيطعلا لاو كرهولبا ةريغصلا ردم ىهوتةريغصلا ةَْلا"هللا

 رامطضا نطمبلاو ْنَحشَكْلا فو دوَحن حا عضومهلدت

 دضاهراغ- صوامع وو ردملاوةزاخغ اماظعلبتلا ودادضالا نمو*و راغصلااضي لسستلا و

 ىتاةاج بلا ومهي ريغو سانلاو لب ,الاو ةراخلا نم اغا مالا لب لب لبنا هتيحاو

 نبا لاك لبنا لوي موضعن ودعوت لاق لبلااودعأ و َنعاَما وقنا ثيدحلا هنمواهب ىنتلي

 دقت فلاب قبلا 3 ءابلازونلا نوصي تدي ادرس فرقَ لب امتد تاوريثالا | ظ

 هيت بابا ءاطعأ ال ودادضالا نموهوراغصلاولبالا ندراكلااذهريغف غفل لنلاو ظ

 ىأءابغتسالراجأَْناقءابلا فو ونلا يضباذكهاهارأ ىممالا لاق تسالي 24



 ةرامعل_.خدوهوهلوق ؟

 لبد برءموهوىرهزالا
 هعدعم هأ

 ”هلبنو كب رحخلا لو هلوق#م

 ىاذكم ل ضفلا ”ليبنلاو

 احسمهيلعلوعملا للمالا

 عيطقتل ىت م ديسلا طم
 سلا ضعءنفو قرولاىف

 2 ل_مكيرخا النو

 لضفلا فلبنلا ثدللا مركو
 ها انهامرخ [ىلا هلضفلاو

 هودنك م

 (3ل) .٠ .ماللافزت ٠ وتاوملا لطف 1+

 أ للملا ةماعلا وت ىمضالا عجلاكع جاو لوا ٌليماومولعنت اهل سني ةيحاَيُمضرالا

لاه و رصنلاهلككي ىذا اوهؤلولملا اوهانمتا طخ نينعلا هَلْ
 ْ ا

 لسيمو لكلا ل بم ىرهوملا قيرطلا لام أ نمل يملا يلو لوألا اولا

 ملا الكربادتنأو ليم أو لاس اهعجبو لاش هال خمرفلاوقيرطلا ليمو ةحاوملا
 2 9م

 اان واوتا * لع ا الااذا +

يت 28 نيل نيام نضرالا نشد سرر سلا كار
 د ا

 دتنللاه لنا
 -9و سو

 لمع لئاح امض * شك بدسم ىرئامو

 | لحرلا لامس امكسحنا ف او نيع ارذا تكل ايلابتك لا ةلاقمالاو ضلال ع عضوأ

 زجارلا لاق نيءارذلاب ونداء لاك

 لِيمقود فالكلام 03 لؤُعلا ممم ءادوس لت لأك

 و

قتدقك لمة ماتناكو ريمع نب بعصملوقو
بكي( كيما عأ أهللاولوم عبرت مد

 ل

 ا الملا ءاعسأب نم نيئاكيمو

 ام لاقؤنىلا كم ءآرن ضبا هن را نم ترصد الملا (لأن) 6 نونلا لسنا

ر هس أرب ضو ىشمانالاةوال نو
<«يلعوود يالا لثم ٌةوذشلا هك

 فوجد قوي طنب ل-

0/7 7 

ف فيدصتاذهو ىرهزالا لاك نالاتلالاةننآلأتلا ث : هللا
 لووتوهنالأَلان 0 دلاَلَأَو مذا

 ل 1

ي ةدعاسلاتكلذك لوو يشم
 ةيؤجا

 بك -وم

 رد ا 0 * سس ًاروابلثدقنامْاهل

 | قارعلا لأ ةماعولاه دنا الِمجأتلا يللا (+ا:) شر ىأل عش نانو

 0 وةيهادلا ٌلدّتنلا لدأت ) معأهللاو ليخدوهوىرهزالا لاك زومهموهو هو وزب

 | عملا ةيهادلالطتلا (لطا:) رك ذدقو لمحراملا ىفةغازمهلا اُلمحرَتلا . لجأ:

 ا (لز) قرد تلا (لمان) "اد ٌليرو ىدنطألا نعدسءواءاور
زعملاو لست الاول بو ليتوهو لَو انو ل دقو الارامل بلا

 لاب

لمضفلا ةليذتلاو :لبقوكيرغتلاب لد رسسكلاب
 وللا ىرخ ىرغ يع ؟ىهفةلانتلاامأو ”ر

 ْن

 ازدصم



 ىذلاؤه لبقو هعمش حخرالىذلا اوهلبق :وهعم يسال ىذلاوه ل هقو هيلغعوتسيالو تناجف

 تيعيسبلاببا لزالو لالا  ىشغالا لاقليم معتونانكباوهل ا قومعم سال || ١
 قالون ورابع يالا اولاق 6سم والاب الددشايلولا ١

 لسباهفاك أ ىلعْلا يمه * اومرهامدعبالا ل دعاكم

 ىذلالبكناوهو لأ بوهلسبقو 3 لبملاو نا ارا تدقوااذا * ب

 ءالثلا اوت زاغم ليمالوناقتلأ دنع * اشيأهتديصققوديسورُفلا وابوك رنا

 ةمرلاوذلاق ةلزتعم ىرهزالا دازةمضخ ل مرلا نمةدْقع

 5 اهفادهأ ىلعنهراعنأ * ةيصاخن اريصلا ندعم مماليم

 ورعد لالا أواه برعلا نمةموسألو لاك لامرلا متصلا فرع الروصن هون لاك

 انههءالادارأا نا ناريسصلا ندعم ن مالم ةمزلا ىذلوقدارأث مللاٍنسح او لاك

 اهنأءال ثار دارأ هنا ىناثلاو حاج وع اهيفندارأ هنأ امهد> ؟نانعمذقيحاهاولاقٌةاظرُأ

 ضف هعضوم*اليمو ليم لمرلا نملبسألا عجولاك شحولار قب ندعم نمةدعابتم ةَبَتم
 هلق ىف ةلطر أت عن نمدنال

 نم :و«فداها بيثكلا ن ا مكن صةاطزأ اهيا

 ىهتةلامالا فاأو اضيأع ورفأا ةريثكلا 5 :يتلاوتينشلادقتلا لا لاذ نم ءالسكاى اروبا

 اًنلامواهدصةقدر طل ااينيلامو تاو ماعم اخو ماع كلوقو

 57 ا
 لايمأ عمباو رصيلا مى منمردق ضرالان هليملاو .بيازاتبياتا دكان

 هوست ص ناوصلان ءدامص * هنودو ني :موملاريمأ ى أيس

 اهليمذ قايئاولالا كاع * يحذموك بلا هيك داني

 لدملاىلا لملانم ا رداقمىلءتينباجنال لام أ كم قي رطيىفةينمملا مالع" الق قو

 ينال و اهفارششأ أو ضرالازاشن أ فر ذاسسملا ني رانمليمملاو حن كاهن لاش ةنالثلكو

 هد يسوم

 ا رسبازع بكمال ربت الا وسع ١ ١

 قوهاذك ن املا ةوق
 طخ ىذلاواضي أس ومالا

 ءايلادددشتب رامكلا ىنااصلا || <

 ىىععم هأ ثسللا نع“ ارو

 ىشثعالالاةروعةدامف

 كى.هلافربو اوعالو لري

 لافك االولز ءالواع

 ه«هءعم هأ



 اذكواذك نمدحوتل هلوق
 نمدحوتاىلاءاصلاةرامع
 ها اذكو ادكةريسسم
 مىىوعم#

 3 | اوامامهلوق *لاق اول-مالواوادءاماهو: اولها ام ةرخ ال1 وطجدا كا ىلا ال
 -ّ هع

 | بكت رااميأامهيلب .امأونيرضالاَّن .ةني لم فا بردا لوقتاودت لقوات

 ناظحن.ناربعلاقر :ولضفأ مهيأ مهني ليامأ ولدمالال وامه طيامأو

 وغاب زارت اوم * مهيزكرذ نيرطاراد

 أ ادحأ ههتادعامل اوقناك اولد ءامهلوق و لا شوهفاذغر اذهنب لمساذاواوكشيل ىاواسمأم

 ا نيبليسسملاوهيلقبلاَمملا ما وأليانقهتيشم ليا راشاهباوواسامىأ اولدعاملدقو

 ظ هيف لق هيفاماعط يلا بر رشف لره لعل ثدرذ أ ثيدحفو امن عجرتلاكنيثيشلا

 | ىلا برعلا لوقت كرد :وأ لك ايل هدد 3ئأللم تلق فحل ا لوهتراك ف امة غارذو ل اقفمتلعل

 (أوهباعت :ىح مانقعالا نمايرض”الكاو و 1امهأ امهن».ليامأوني ومالا كد نيب ل مال

 وافيا دوعيلسدتا لسا نعت 53 ره ثيلحفو ةمامعلا ليس 20

 1 تابساك انو اهب سناسنلا نوب رضي رقبلا بانك ايس سو عم ١ كاع لرانلا لهأ

 | تااهعرن د جتالوتنملان هديك :يئاملا تلة 5 ر بالا. ٌتالئامٌتايراع

 1 لاقاكت لا تالئامّلءقولاج رلبولق نييضيو البان جلو اوقي اذكو 2 ةنكيصر

 | لاجرلا ىلا نو را تالئاعلبقوتابمَلاتالئاملاليقو م مالكلاوةرالاةهلئام + .رخآلا

 | هللا ةءاطن عتاغازلاثالثاملاريثاا نبا لاق تقام يتما طر درولو ممرات ألو

 هةموو تو 39 و قد

 ٍ 000١| سي سة ولوخلاد زيود ارت همزاباعي

 ا كس امتتكبقم اقتسانافا 00 .يلادَ شقا هنا

 ا ا قُم قئاعلا ليم[ ل جد لوقتنبلاو ,ةقفا ف كيرملالقاوثداملا ماو

 ظ لول مال 5 وأ لب ايف مللي مدل يايا هال ا

 ظ ازور ,هيدوكي تس ماشا تيدح او ءابلا ل هت ليم طئااوا

 ْ الكا و فرط او ىذ“الابضعب ىلع راع دموي هاوس



 يئاجو نادك هادنلانو « "از مهالامناك ًالامتاك اذا
 ةلام دوق ن مدام نوكين ماو هنبعتيعذالعافن وكيت اامأإ لامدي ويسلاههديس ا لاق

 نعءارغلا ىو جنا لاق ”ةلامرثك امى أوما موتالاموةلاموسنن لامن صاونيلامو

 اهكرخا الأ واولات يلقن ممر رذح واقرفن نوبل واه ساولاملاوثك ناك اذا هلحربرعلا

 لام فا الا اهباوكر لومي داو فتاك قنا ةرسكل دامها غالامتيراصفاهليقامحاتقناو ظ
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 ا نعشي داو تملاديد م واوُواولولاو حو فاسد تبحاذا دا مهدنع
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 >2 # سد

 ركب ا ثيدح فوه نكشف لوألا ورع لافو ساصملاو ةضفلاو بهذلا نم ضرالار هاوح
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 -و ص

 هيحصل مو يك هناد بع ىف 1 دقو هريدي اوان ويدس
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 ةتلطاذارسّبلاتاهموديداصل اوعيقلااضبأ ملا اولاه تدب لا ىدردل-هملا ور عون لاقو

 ةرجبوول ألا لو هو هف ضاضْطَللا

 لصالا ىفاذكعانوفد هلوق
 لاذلاب انوقذهلمكتلا فو

 هعمصم ما ىفاقلاو
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 ىلا نايشفلا تانغ هل |وقا

 مراكملا وأ ىندشتأ و

 لهولا مانأ نايسفلا تانغ
 لاملاوءاسؤرلااناطع نمو

 ةينغاهضعب السبا ديرب
 نماسهضعب و "هل داهذعب و
 ميحد هأ تادد

 ةباهئلاةراسعو لصالا ىف

 | ىلعالملامدهمّوقت اكو
 لالا نما ممثانآ

 ل-اماهعجسو ةيدلا”ل#ملا

 رخآىلا ىرهزالا لاق

 دعل ىناعاصلالاقو انهام

 ا ةياهنلا ىف ثيدارك دنأ

 امنادارأ ىرهزالا لاق

 رخاملا مودن اك مهموةت
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 ا نيزعلا نآرقلا لزنو هيلع قمأو هبتكب اي_ثهلعلمأ لاقي : سدق رم ىةغل تلم اود أب ١
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 | ذخأاذهنمو مهقي رطو م مسة غلا للا قصتاو ألا مهتلم عت ىتنيزعلا ليزنتلا فو
 | قّتااذا برعلا مالكو لاق قب رطلافرُث رياك اماكمف ثور تعال عضولا ىلا

 ا مولعم ”لوإمىأ لم اوق هلوقدبو وداميو رود ةمو) لاك ضع خ نة ما مدرثك افلم

 | لاشسمتااكدارأ للا نملو املا ل لاك و. لوا ميإ_مىفدن اك «*« :حارلالوقىفثدللا لاو
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 سأر لكن اكم ىلطعيناثع ناكو مهم كاومنم ا ىأ 3 اهو فل عِف-تداوذ

 ٌلمارعالا نبا تغلبامةغلانه-تهفن روطعت رو اوال لكذاكمو طعن هريغو يسر

 عدشتاو ”لملاذخأاذا ميار فان
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 كأن يحم محلا ام د المان ا دمر تاج

 ها هررحولصالا ىفاذكه
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 ال

 أمنى أهلوقو ادة ديوما / الاو تدان 1ق اف ةارق دام المام هلوق



 ىرهوحلا كا فلوامن"اكف هم سمشلا تصح ىأ ليلماةالسةلاث روءاوقا ّغ
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 ل ازسالا و ىجن تعم 31 الا مسالا فايحلل لاو: ىلا كرعلالئلاكا
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 هلاك |نسرعلا ىوادبأك 5 هلاز ازذخنأوهمف تارا نم 5 همن رواندا

 لاه متلاوأ ضرملا ن مقالا لالُكاو |
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 لالمل ارو بلاصيدمي »ع هنمعاوصلا دخت مع مو

 ا
|| 
 ا

ْ 
| 

[| 
 00 م 32 ه2 ْ

 ا
 ٠
 ا

 ظ

 للتو تبا ًهنالمو فيعضتلا كدة ل هلصأ بلغت او لجرلالا- ءولمكلذ نم لعفلاو

 7 عا و انك و

 لعدشب وه ول! داق ل يق بصر وو أ مغنمهعصضم لج راااستا ذارعت م برطضارانلا ىلعمعلاا

 همكم ؟ر لعودة كاد ىلع ةرصو قشلا اذه ىلع مكونا س اوفو يلو لا شارف

 ١و -ةهمءدس5و هو

 اهمفرهطتو ةصابمقن ط.و ةسم ةرصشلا سأر دعس ص)رخسا نمل امستءاب 0 للرسم و

 ل قمنءا لاق لع تا لاقي باطلا فراك أ أو لع قشاذا نالف لءنالفّلَمأديزونأ ىرخأ

 ناو اللا اهلعُلمأ « ناعب 0 هول ارانشامالأ ' ْ

 2 كو 0 المرعب واهفرت ْ ؟ىتخ ا هيلع رع اهريغلا و اهيلعقل ًلبلاباريلعلسأ هاوق ىفرعم لاق و

 ةقان فصي يلا هتجاه ف عضتلارهظاف جالا لاق هرهظربد دب

 ل-لوقال وطوسلا لدا *« لطعملا طح ودا سوك ف رح قوم

 لد فو لالا لوأءنم لاطأول للطن م ىبولاوكشت
 5 هريدأ أبوك لارا دلااه هرهظ :وكشت وايه ثمانطانامع :وايملظأ نع وةقانلا 9

 داودوبأ لاو ال عمراص تح هب .ةشاسد قلتو ليلقي رطو رهو ورب وزع وزحو

 بك لمهمَلُم 5 ىاليمّداهاَنْعَت

 فرعضتلا لد 000 1 وبكل الا تارذلا سبك كازو رطو ظ

 اًذهو ًالمسأ اوه ةرك هملع له ىهفاضيأ ليز !!قفوٌلَمأ نم ءاذهو لذاك زاتلا فو

 وع وع عع 2ك (

 1 ل ا هيفي اا ىو ةسحخحم 0
 0-2 0 “ب دل" ْ 3 7 قلو

 لصالا ىفاذكه اهل اعااوق
 ىععم مأ اهباهلاعباءلو



 اظل لدا ةرق
 محءانلا لق نم دفان

 ءأ كولا نءارامتلر]

 2 ا از ل ل ردم ىف يراود ذا الس: ف 00 راس ١ نوح  ”نوسلل]
 202720111 0 ] ] ز ]ز ] ]| ]| ]| ]|]ز] ]| || ] ]ذا ظرف

 ا
 هقلالهفىوسف هلاؤساوأ منح هلْضْقمكنءعطقيالهللا ناهانعم لدقو اب اعل مهانادك الهإل عمت

 مكر هوو هند اون كلا دل ير

 دنا ىلا افءاةستسالا ثد د ىفو نآرقلا فريثك ةيبر علا ف عساو باباذ_هوهيلعاوُد عاف

 اهانألم تح اهرطمرثكى أ لكما نمىهلبقل لة ياو رىفءاج اذكريثالانبالاقاانمَم باصسلا
 اشو روايات .وًاءاذعمو ةزمهلا فةقنءال_ّمالا نم فرفضت انتم ىهل#بقو سوم همسه ع هما

 تح توصلا ع 5 1 رومالكلا ةراكياهفصي ةلوعفم ىنعع لعق روصلا ةلوا-م ىأ اءاعرالا ”َليلةرغلا

 رالاوراخادأمرلا 2 وعفا ىلع أو سال لعلوم لم الاو نيعما- لا لع

 لاقي هل دأليلمو لول ا ,كا ىف : لا قمر ”لءاناك الاقبالو" هلم رسانك نا دو

 نلف ىودملك كلذكو ةاوالم ىهف لَا فال ماذا المأو ال لما ىف 2

 لاند زيكناوزامملادام لا نإ لااا لمزعلالاقدالو لدي اذهلاقر « ودريسغو سإ ر و

 : ددنعول دار ثنأووسللا كلذكو لوأملاو
 مالطا ةث. هةر ةوم

 ليلا اصعك ةولا »* يرقلاك فحربىهعتلا ىرت

 ىو بس ىلع نوه دوي نم سانأ ِ اذا هرارهو الاقثددحلا فو

 امهاوّدىأ امهات ذخافدارجب نمر بردي مهنا بعكث يدحفو ل11 ىفانواعص

 2 يو سهلا هنمرهظامثاك ىأ *. لوا رانلابميحاضناك « ريهزنب بعكد مصقول

 رعاشلا لاهتمام عطألاقال رالمت ةزخانمعطأو 0 هزيخانمعط ألاقي :وهرحةدش نم لك

 راع تاسأىف هللا كتانأ 5 هلوقأثلألا كتم ثا

 ىراقالو فال عاكّلان عع انعم تاس ىف هللا ك ان

 رازلا لتقوم ا 1 0 لكفدها زئدتلادْنص

 م و مور

 وقير مهصأ تار كلل برهان بأ دااىفو امسقت ةر 7 لا ”لملاد_سعوبأ آلافو

 « و5 مءوذ

 || هنندلىمك ىذا اراملادامزلا "ل كاو للا مهما ةلاقف وردي ومويطعأ ٍ

 ىفرانو مهيلع مارح مان 5 ل اطعنأ ىنعت هنوُقتساقوُمَسمهل *لملا لمتامنادارأ 3 عساها

 ود6 مدع

 لعل 1 نالذليقه_فمو لكان م هلص ًاواهدحيةرا 2 ةييلالم دو ةلبلم هيلاقد همم ءوطد

 ل وق ةوسءثلاهّنق رح ىذلل ]مل جرلا هي و و ىلعهت 0 ولا م .تةسملاذاذ ندع و هشارف

 2117 دص ا 5م 07

 ليلماهبةالننلا تي رخو « اغام رمد مفعم هريد ىلع رارملا



 9 نينيويبلا 9

 رب تاتا باطاز> 3.٠

 اها (لام) ماللافرس م ملا لصف

 اهلئس أ ءاملا عنج 32 تفاهم قي قارا الا ن نملوكملا]قو اهئامحتد قولا | ٍ

 اهطسو قعاملا عقجا ذارثبلا تاكمشلا رك_لاى املا عاما لكملاوةلكملاءاملا كلذ ساو |

 رأبلا تكمىرهولا ءاملا ليلقلا ريدَعلا لكما ار ءالا نا : ال ل 3 ظ :

 مساق فاشلاح د د ولسوف عقتاواعفاملكأ د

 لوق نمو لكم عج اولوكم هرئيلاو ك بكرة حبى أ كيكرشلكم ىطعالاشيتلك وذلك |

 حالملا نةَحأ ظ
 و ومم م , 5 أ 0

 لوكةنوآ رم سنو 3 ا راما نءتوك |

 لالا للملا ,(للم ) كار ءالا لّمممعلا كأن ع متاكد وكم لا رثيلالثمردخلا ةليلقأ
 ناكاذا يل ءلجرو « لامالوءانجن مىلام مق « رءاشلا لاقت هنع ضر وأ: 5

 د
 هم هره نبا لاك هلاك اودبتمر ,ةلالمو ال المو دللمو ةلمائشل |تالماعي د رمسهتاوخا لع

 ىستعبلوطيذأ القال 5 يلا لب لابو

 رعاشلالافودالتساو هرقالعر تلطسا وزفات

 , مه

 اهجانىوصلان 3 مالو 3 اسلام ىركيالو لَهَا

 عمم هب

 فيعضتلا لد ودع 90010- هوه[ مالى أهالمالاولاك ولم لد لاقي م م .رأ ىلعلمأ ًاوىامأو :

 م 1 ةحرش "امم 31 مهداشناو لعفأال ١ ل هوق نمو اذه قمواف ىلا

 < مد

 رمسسكسأ ان( ئنلا تلم ىرهوملا 0 تا |قساريئامماو 0 هبدفام-او نكمل

 لاق ”لموذو ةلالمواولامو ةلوأ ال و2. ماذا اضبأ أهنمتألمو 1

 دعبألا نعت تفرط 3 مودل هتاوكنإ

 هدعنومدقألا ن . ءهداشتا باوصوةععبن رىلأن بر معأر علا ىرب نس الاق

 ى رم ادا لّطولاف * دعمت لب اهاتاق

2 

 امال يالهتانا ننس ىتحل بحالها ذاق نوقاملمعلا نم اون سيل

5-2 

 مكح طال هقلاناءانعمل بقو زاغلا سو ارغلا بيش حمد 0

 وير رج دعو ةهتزرسا طلاس جان روس

 مهاوتوب قفاواذا لعفلا عضوملعفلا 7 و
 د همه .

 لاح رلاىدول درهدأا كاذكو « 3 رهدلا ب علآو تأ

 ا

 لصالاف ضاساذكه ٠
 امهلبقءاد>رش امن مهلوق
 ددحة دام

 ءاشدش نم ورع نم كلا

 ءاهللاو لع ملا ف بشني
 ءادحرش امن مبشنأ

 ىدنعم ها



 056-5 7-8 7 ا نال ليوا ١ 2 نيو اج ا نسج ىلا“ . يرمي او اا ا ا ا ا لا هويت رع د 1: نر ع د

 (لك) ماللا فر ب ميملالص5 216

 وب95) ده د هود وم 25 8-_-

 كرتعملا ظسو هلةملا كْوْذَق » ةطرو معين ا ردرلق

 لم لاي «ةزجح فأن ءىربن ا ىحوءاملا نماه 0 ءأرأ ديوانه | لما أ لّثمو

 قلل ىلع تيدحفف و ىماذلا تبدشنا اونيعلا نضام طس وفاهم النيعلا هل لوعتبشا ا

 ىثو فو افلام دس اومشلابو 0 ومسلاَ اصح فلان ىب م"]ةاَدع رع رخبالا |هنم

 قئشلا لّممو هطغو هس. المملة لءاملا ىف هلدمو ءامملا نم هريسسبلا دلال عسنالا هكا

 هبحانحج دج[ ىفناف هولقماف كدحأ اناىفبادلا عقواذاثيدما فو هسسمتالسالةنيئدلا

 هوا ىنءبووامافهلوقةد .بعو لاك ءافشلارخؤب مز دن ركل قياعت

 | اطاغتاذا نلحراللاقي سلال ككاو رخأ(6* اف_كلا حرّم ب ارش ؛لاوأ ماعطلا ىف

 نءرلاد_,عثيدحىفو اوُطاغت ”ءاملا ناولقاكوب ,رظنلااذهريغفلةملاو تالقي امهءاملاف

 نامقلنباناىورب وضاالقملقعءاملا فلّفمو ناسقاتدى :وربو ريا ىفنالقاقت مصاعو

 1 ارحل صاف ف ىأرصل لدم ف نوكن ىلا ملا تبرأ لاقف نام ل ءارأل اس ميكسملا

 س صاخأا عضو فدا رأرعجلا لمى هلوقو «فطلب اهجرت بو هل باهي ىهثيح ةسمخ العب هللا نأ

 ظ لاكالماقالملق هك قهمقسفنبللا هن هر نمل صنلا لعل رئافاخنألذملاو ا

 وفن ماذ ااذاءاملا لصفلا لهم ألمان لو ويقال قل اف ةرهدال م مذعب لاقرعت

 أ اذهتءاودل نمأي_ثوأَنللاوءملا وعما لاقفأي_ث عمن الف ضرع لج رلاوءاودنوكيفءاملا

 | |دقول فلا اوهوهقلح ىفءاملا بص هناسلذ خال يتلا عضل ذاد مسعوبألادو ميلا لدم

 دقنأ وللي قس عض رلا ىلعر دقي الق ورق ةناسا ىلع رخاء رولاق العم هلع
 ١و, تدع

 السرلااوبصناهلاوقأحا ف #3 القموواعمافر هسااذا

 - هد

 ( لاك لفل َتريِإ باعك ىَدَتَك * قدتلا ضو فدنشلا وعاض رلا نمت درع لهما و

 د لكم عاضرلاوهوقملاَن سوا ملل ا تاكو ىرهزالا لاك نوذلا بلط ىلع“ هلابصنثدللا

 ا 00 انزل لج ل بملاو ءاودلا ىف لعد ودو يلا ينسي ىذلاردثكلا لقالاواهلنسأرثبلا

 ” ييهؤرزكلا ىعسي ذل غيصلا للا ةفينحو ألاف امتالا فلفل هبشنةرصن ولاول
 -_ 8 ب

 | ئنلا لكما اهتمي نم ةسباملوليقورثبلا ةسجبةلكملاوةلكملا (لك] ةيود الا

 م وو وو 8

 0 لوكموهفالوكم لع ةمك رلات 1دقماديجتالاو 07 ةءانالاواركملا ف قسءاملان . مللسدلقلا

 ىو

 كلذ لك ةلوكم موةلك ودك كل نط لكي فار ءالا نبا حو لكم عج اوامسيذ
 ا
 ا

| 
 أ
| 



 544 (لقم) ماللافرح « ملال صف

 دالوأب لغم فداورلابر * ةنكببندملاةطوطخءاضسإ

 ١ اراع ف صد محل اوألاك و اه لهَر واهاةدسفمكالذن روك.فاهدإو راكد ملوش

 اهلاغُمُأ سهلا نيعكت سل « اهلا نم ىلا"اصوخ ى رب

 نالفِلَمَمو تد_تفاذاهنبعتاغم .رلاغم ا هعجو صمرلا لفكاو سعشلا لاو زاهلازدعدارلأ

 ناطل لادن ءنالف ى لم اقيناطل هلا دنع اولا بم هضعي صخو ىلا الغم لغم

 لوقهنمو لغم بحال والغم عونا نال دنع نالغنالف نويل ىتوكأ

 ده واج لالا دك رثكلا تتئلاوهو قدا ةرثكلا ضرالا لغم اوم ل_.ةمنمةملص ةذالكاوةلاغلا ىف ماو

 نودض» طفلي ذلمةدامىف | 202053 و 0 ل ا
 قلد وهوؤملا ةلاغم |“ دااابض ا زاهداوس علقو ض !تتاماوبلا عع -قاانييسلا بصل (لقم)
 7: 00 3 03 0 ل 4 و م

 .٠ 5 . ب 0 31 3 3 - هو 0-0

 ناو دلمةدامىف عسقو أ رقونإ الا ىف كلذ فرعاوهديسن الاف ضاسلانودداوسلا ةقدخ او را لسَقلاو هرظنتلاب
 وهو 00 سلاما 5 6 جدي

 ا عملا نيغلاب هلا بوصل عورففكر 0

 جلا ةلاعغم نواك أي هلوق بدي ناومهلئاكباعبو « ةذالموهلاغمنواك أَي ديبأ

 بابوا تاي نم

 رظنلا لولو لدا, سمشلا نيع هم ثمل اكَسِمَح ند «نولوةد فاَرَعلانتعمس داودونألاقو

 1 .: الا لاق هلا رن رومنسيه

 قر راوصلا لمع 3 يك واقع وريدقلو

 َتاقمام اعلا ىحوم ءودلاذتم مع هئلقماملاق 1 اول نسح أل ّممو لّقمفور و

 نعل ةسودوع سم نبا ثي د>فو يلدا . نمٌتاعفوه 2 رظنالوٌت ررصب أ ام ىأ القمم نبع

 لود نيعلا ىف :لةلادسع نأ لاق لق ةقانت نمريخ هكر ّر وسع لاتف ةالصلا ىفاصتا حم

 هنأدب ربالو ىازوالا لاق ا 0 ىلع لجرلا اهراخ ةقان ةثام نمريخاهكرت

 نعلادوسأ اهتمدحاو لك ىأ "لحل دوس وأك ةقانةئامن مر هريخرعنباثندح فو اهنتش

 ىفءاملا هّلقدنعكلذو مهنمدحاو ا دق فرعيلءانالا ف عضو مقل ةاصح حفلا لاو
 ذو مو 29و

 رمغبامردق* ملا نمهسيف بصي ٌئرْفسلا قءاملا ومنا سو مكمل قو واقل

 هلاك .راضتالا شنو مطقلا ةمُعط ندي لاق مهتم لح ر لك اهاطعشةاصآلا

 سو نيكل

 د نأ ندا ب ل ا ا
: 4 



 دكة ١4 للا كان يد وسلا ناوانن نا نرخ وا رت ل ا راى قا نحول

 يسوون تبا نيل ىدا خان

 ٌلعسودمَ لو هباصص أل قل العمو] هلع م يجأ لعمو لدعب هجارختساوه لءقو كاذب له ةقان 1

 ا هتغطقو تلك ىأ كلر أَت1َءَمو ىرهوملا لوقد:عىربننا لاق هلاعامدسف اشي أداعمَمعأ

 خالقلا لوقهنمولاق هتدسفأو

 م 2 م5 ا 0 ا
 الهجدشأ لعلاوذناكو 35 الورش نود نمدحألو 0 العم ناك الا اماذا ىنإ

 ثوم ©
 الغنوهحرادن 7 و * التو فد هت لولا نم

 ءايمعلا نبا لوقدنهاش ىربنبالافرمسلا ىةعرسلا ل ملاو نامت ريس

 م هم

 10سم رغلا ٠ تايلاللا 0 #2 احا 0

 اهلي هياكر لعمر ١ سييرا دن د ل واوع كس و اولهعنىأ
ْ 

 أ ست جم
 ا ل_عمو ضعب نماهذعباوعطق:الىأ م 0 عل بام 0

 (لغم]) نب نيعلا لصفىف ىىذمدقو ةدئاردعمل لوما لدفع 1 اي العمة يسشللا

  تاكأ كآَعَو للهم ىوفالَعم لع ةقانلاو ,رسسكلايةيادلا تاغَم بارت منطبلا عج اوما

 تاعذاث الث املا بحاصى 5 ا عدالاو |هنطن ىف 3 - ونال ذااهذخ أف لّقتلا عمَب اعلا

 اىأدنم قدك بارتلا لك افعل ؛ علوي ىذلا لّعمملا ىارعالا ن 1 د "يلة ماه و ةرمسلا فللخ مسنلا

 ردصلا لك بهذي و خنلا» وص هر لك نما ةثالأ 8 ريصلار مش ثمود ثيدلا ىف هلوق لوقو لس

 ل غلا نمديد ثني رذسلا كور ام :وطي ف غلا ذخأب* ادوهو لعل نممداسفووةّن ىأ

 سولءاشلا ف لاسغ”الاولاك لكم غَملاشي"ا دوه ويهّؤاش ومايا ءوقلالغمأو دقملا

 2 ًارلاهعض زيىذلانيللاٌل لاو هلُثكاو ماع 7 لمت ن أل بالا ف فاّسكلا ل_ثوهو لبالا ىف

 ظ املك اهنطنقاسشلا سديم عج بولاغمالاو لغم ى م قسم أو هب ٌتاغمدقو لماح ى 5 واقدإ و

 ىهوتاغم أ دقو نيتهةدحاولا ةنسلا فاهم لعل .هقناةاشلا ىلاغمالا ل.قو تقل ًادلو تاج

 لاغَم دعملاونيت 7م ماع ىلانعلاو ةمعتلا* نلف وةعباتتمت روت جلا تاوه تق وزغت

 ةنساهريغالو لالا حارثالنالاغثالا فار ءالا نبا لاقو .اهلاس كلن تناك هيدر

 ىاطقلا لاقت ئصلا ماطف لبق ل قو ةنس للملا اسنلاع نمّلغملا راهدسْفيا يوه و



 0 : نتا 3 5 50 :
 تازامءريغلافو هنمهلح رخاذاهق- نمنالفل نالذ لصمةريغملا نب ماس لاهو الءلقىاالصام

 5 و ع) و ديم 1 --ٍ 0 2 75

 هب ولاخ نبا نعىربنبا حو ريس ث هم لاس ىأح ردا لصموارغاص هيل صم ىتح قه لاطأ 2

 ةدعلاةعّقادملاو ف وسلا (لس) هنمس بام .ومعملاوءاهوندلا نم رام لصاملا
 مهودم وو 8 201001

 لاس هول اليم لدحر الاطمو طا ههيداطامودلطتناو داس ملم ب ودق ريل

 ىمصالا دشنأ لطمافالطمولطعدرعسغ 20 ملا لطم لحل و ل طيغلا لطمشيدطلا ف و

 ف ةوسلاب اذ ىلا ةضسلاًةذيدح لاطملا !ًدملطلا اها العدا قسلا اناصنا اك + 1 اضع
 - هود و ةمد ساسع مهو وو

 [هعبطمم اهرادأواهكسسو اهدمواهرضالطما اط .ةديدلللالطمو عيرتودمو برضنو مك ع
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 عطل علا رود و برضتو ىمدت ف ةويسلا باذتةديددلا كلذكو ةليطلا ىشو هدب اهغاصق

 لود اهتددمواهتيرضاذا ٌاطَماهلطمأةديدلا تطتحاصعلا ةصيفص ل ضف لاطملا دعب

 ةديدحلا سال الا يلام بري خ لاير عيت رع تاذناسرلالاو

 دارأر ليعود ال اوطاو نمل اوطملاو لوطل الحلا و ةدن 0 هوةضمملا ن نموا

 نيدلاو قاف ل-طااو لوط دود« لكو ثدللا لاق م الوط برضى ذلا ف رسل وأ ديد1#ا

 لوط ةمساو هقح لطامو هزم لاقي لاطلل<ي رغلا اجي رضب ىلا ةدعلا لولو هو هنمذوخأم

 انهيىبافا نما ريخوالجرني رميعك ءاهسالا نملاطاسفهيومنسرلم»تم [”يل مو ةفاضاءلاط
 8_-_-آ آ

 ع ةيطهنلطم لبق ومد ةتدقو ضو لفسأىف ردكل !ءاملاةةي ىهو ”لمطلا قتلا ”يلطملاو ل حر
 28 9 تسع

 هُتطيطمو همطِب مو هي ..رغهملطمو لاق هلو طولا ط_سوىلار ءالا نبا 2

 لاو ةيلطاملا بالا بسنت هيلا بالا لوك مارك نمو ف لطام ولاد وفا تابنلا لطتساو

 را :رْزادشنأو « لَم يطاملا نايم لك « ةزجووأ
20 

 كلا لطاملاواهييح -ارأ 35 تدوُو رهام

 لسا العمل ع هربغو راها لعم (د*) داري عقم لطم او صال عما ىارعالا نبا

 هم57

 كلغ سب اعل ل سمو همي خاولععئشلا عمو برا ف ب سالتخالا لاو هددصخ
 انآ د هءاو »ع

 فور ةجراد نا #24 الّسغلا لاجرلا ىدي أ تقَحوأو 0 العم ناك هالا ماذا نإ

 هلق وصخلا ف وهيدبأ اوملقىأ الغلا لاج رلاىدأتقَكرأو هلوق ةواسالةخا مالا ناكا ذا ىنعي

 عفرتف ةعقولا لي قثرخ اه رعلل ْتمَقاَّو اذا برعلا تناك ى ارعالا نبا لاق مطل تون رضي ماك

 نيون ىلا ىديآلا مهيديأ ت مشفاذكو اذكر هأي ماهو اذكو اذكى أل هفوة نفاه بريشتواهيديأ

0 

 دا ود 7 ا ل ا ةتا ايس ل ايم ن ت



 ىقازرح»هل_كلادهلوق

 كيرخااءاطويضم سي ذ.لا

 سوماقلا عينص ضمد
 متفلاب هنأ "هلمكسلا طبضو

 يدعم ها ق رد

 دو 71210001101 ناب - / 5 تى 31 تال طخ اهب

 ىريملا ةيح ىلالد ثنأواهين اعم 0و اوتار را

 مدقم 0 نمهنعديلأسم 2 5 :لغرا ىلع مهتاماذا

 نسح عمدجولا لواظلاسكا نار ءالانبا وطئ رم ىرخ ءافطع الا مودي ىبسسلاف

 رارملادشن أو ىلا ارعالا را نعوشوم همس قوسمو

 ب وأَكوُسَمِن « ىيطمّناكام هومهمتصصأف

 قيف ةرلا لاخلا تمم ولملةلا بال الملا (لش) علا ىقانناك ة- ىفوقو لاط ىأ

 اهليفممتبتالا هزاشنتا اةردلا لت ةوْيللانمالا لق يش تزن الماما لا تلّمموِبْنلا

 ءارثلا نعةللس هيركت' ال ليهم نال هعمس أ لول او ركشلاك اهليصقوأ بلاش اهكشسة دقو بلاحلا

 ١١ 301اهيتخا هقسلّشنما واضي ؟ليشفشاوعوأبش عدا رمذلا ىف قمن ولكن أليشلا

 بار رتونأ لاق ملا 'لدلق لئن 5 ةنودحاو عع تئاوءاضالا ومي اوددع نم سل

 ثيدحلا ورمل ليلقى دخلا اوشكوهو ىنعملا اذهب لشامذقنل اوي بارعالا ضعي تعوم

 (لسم) ةئيدملاو كمن يعضوماعقو لوال مالا ديدشت وزيشلا 1 ميملا مضي لكم 6 د

 لوي مهضعب وهزم للقول تم قلعاذا نبل و األ نعااملارسعلوصلاو فو »ملص

 ليلاو ترطق ىأ هسا تلَصَمو راقالوصمو الصم لص ىلا لدم مكحما لق لع لم

 ةراضففر ضعت م مدعم طقألا املك ديز ونأ رصع م زميطاذا اطقألا نملاسامةلاصملاو

 .ؤامراطةي ىتحريغوأ صو ءاعو ىف هت نأوهو هلع انقلش رهو لصكلاى م طقألا

 ءاع و قهعض واذا الضم معلا لصف وىتللان مرطقامٌةلاصْلا وٌةلاصملا نمل #ي اهنا و

 ءلحاذا ما ارلال دمأو ااصامانبل ةقانلا نمناحا هلا و هؤامراطب ىتحق ةرشوأ صوخ

 ظ اهم رس لاسم ولم م ةاشو ليلقصامت اونيالا نمءاملا ردع وصملا راهيفام يعود وت عاو

 تقاأىأ:ًارما تاصمأدق ةوةغ شاهدو قت َجااعاسنلا نملصمملا ونقد أل بةةملعلا ف

 ريخالا وفارتف ةرمواتدسفأاذا كله ةعاضم تما دقلاقي تيكسل |١نبا ةغ-ضدوهواهداو

 غايصلاق وواراضن لصمملا وداسل ا ىقدلام رد ىذلا لصمملا فار ءالا نبا .هٌتاَصَمدق وهم

 3 7 الاغي بدلكلا اعز د شر جالا قر :ريصوهدسفأ ىأ هلام لصمأو

 هو
 هقحام كير فاى نمت سامو #2 هلك ىلام تاما دقا ىرمع

 ابلَدَق ةازلا٠ نما هناواليلخى الصام* اظع ل ان ثواهعاتل ةعب دا ةلداملاو

 الصام



 + 0- - ليف ماللا فرس « ميلان
 وه< سه هو هس ودعو مومو .-ةء

 نها ةلولهمنمبصعشايشأو د لا مدرب نيب ىلسترصأو

 رعاشلى ريناد شنو أ َ

 لجارتالالخ نمت كرشتلاعب رهان

 ءاحاو ميلا ىورب لا م بايثاهياعوشيدخلا فو ديلا را ةعس لل نيف ظ
 اهراوك اب لبالا ىفهولاحرلاروصاهءاعتا» انع 34

 رت
 هعضوم ىفاضد ًاروك ذموهوةدت انمي اوال بام ماعم نأ را ْ

 قل

 سم )

 نأه.شيريسفتلا اذهولاك نويل دو رب نم برضوهلجا صدر ام-هعمثعبفشيدألا فو ْ

 لديرملا شك يشب #3 حرامقلا لاق يول بايت برش ل ماو راصأ ميل انوكن | ظ
3 

 --_ٍ ذأ -ٍ

 ثدد-حلا ىو ىّدولا بايثى عوقرالاس ف :نماه- ءمل جا ريهيوبيس لاق ىرهوملا لاق | ا

 رو ديد نمناكءاوسونانلا م قي ىذا انالارس راع ارز زأرذسصاو ظ

 طا لح رخاوىربنبالاق لحن أ ىلعمب ةأهن "كب صن ذا نال ةةدئاز لاو قرت ةرامجوأ

 رعاشلال اف رعشلا هي لحب .ربهنالةرئازهمم

 مقامّقلاديدجن مولا د# كك نولي ماع ءانجاّمح ا

 كلذكمَض رع قط سمو هلا نيطلاهبوث ل -برلا لمص وَّلنيلعلا دمع «(لطرم )

 ةربعن بر صصلاق
 لكلا ءانهلاّمالثا * لرسم ىضارعأ د بون

 ليسكلاقب ورطَعلا لصملا ونال (لسم) همام طم رد“ طار

 للا للا ليقورطلاءاماشب وه اوهوءاملا ى رش لمسملا ولما مكسحملا كد رحتلال هاما

 ناول لاس نمةدت از هيمن مهضعب معزو ٌلئاسمون السمو سم ويل أ عجلا ورهاظلا

 اوعجباكل.سلا ىف ةءلصأ ميملات دوي مهول ىلعع وسجلاهذهىرعهزالالاف هعج فت طاغب هرعلا

 للا د وسب ةدماسلاةناك نخلط ةوةنكمأ ناكمما

 نو ا ىو كونا ارمسلل سراوج اهم

 ديراوه وليبسملا عجبت لمآلا و لغتلادب زك لوما مع امورك ءاوشإ لك انوع

 لبخلا دير لوقيءاسح الاناَسَأ دهس ىي نماس ارعا تعمم ىرهزالا ل لاهعج وبطرلا

 ذا وهو هسا ناجل جرلاالاسُمو هادشكل -جرلاالاسُمو لمد اولاولّسملابطرلا |

 ( رشععباربرعلاناسل - 1 )

 ريسفؤتلا اذ_هولاقف هلوق

 ىرهزال الاف ةياهنل ا ةرامع

 معمم عا خلااده

 لصالا ىفاذكه ىو ذو هلوق

 ائفلب ”ةلمكتلا ىف هدروأو

 لعتفت ىرتأت لام ٌمىرتأت

 لهسلا نع عفترت نك امأ
 ةعف:ىع نك امأ لو
 رخآ ىلا ةيدوالاف بصت
 يعم هينك هما انهام

 ف

 202 0 >>. كمل خلا مك



 يعم هأ ررحو لل صالا

 ةيعصم هاررحولصالا ىف

 (لجع) ماللافرح ي مملالصُأ 2 144!

 رفعي د دوسالا لاقت ولذمدقف قفل ىتسهلاع وأ

 ىدايجأ يك ىلامالذَم 3 ال صراَملا ىلع ورأدقلو

 ميططنا نب سدقلاهو
 5و. 59 00-

 ظ ١ء ىئانينئالاواجاماذا 3 رسل كرس لذ الف
 ا

 | قروكذموهفثلاهاذلامأو انمدقاكه ارغب زينا ثيدحلا ىفاذماروصنموب "لاق

 | قي ىنلالذ لاو ه أ لءداو الذل لبرارَمَسمثكل الذل لا ءالانا هعضوم

 مث

 ٠ أ نكلا او سفنلا لذ مل رو تاويوس 1 اطد - الز ئشلارهسفن تذمر هو رتل

 لاق هضرع رءوهسفلا لامدالرج هلامبلذَم و مهسدبلاو

 2 نسما 2 سوثشو

 داحنالا سفن أةينملا فوخ #3 تردك اماذا نحف علذم

 اهنب| طعس هقلادبع ب نمت ها ت او
 مو 0 .4 8 -

 هعئابط ىلا ورا عيش 0 اهناكضرعب لذالك ضر 5و

 مد و م 8

 ْض ع عوف عض نم هملع 5 امهذاك ذموهف دلال ملذم والذم هونهذال د مهشا ارد ذىلءلذم دو
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 اذهب ويدسهمأ مل بام قمل ووقع ف ىلع هياواحن ونئمطدالىلذملاح رو

 لاك ع طوهو راقت ال ىذلاضدرا الس :ذملاو عملا نمبرضلا

 1 اليحر تدرأ مكن ىذه 1 الذم ارقل اكد لايام

 0000 تلاع حراس و كاو ل نعهسسفن بيطتىذلا لذاملاو لذا

 كم هد هو مث ع6 د ةمدوو. شهود هدس د /

 لَو ردح لولالذما تااذماو ترد حتادمأ والذ موالدممل بر تاذمورقلا ةانو

| 
 هلوقولالذماو

 وَ ومس هم مو

 نووتفاهبلدمن مكلاركذب 03 تشكو عديل ْتذَمْداو 5

 5 ّْ ليزا ستان قاسكلالافوتسغا نوكت ناامإو ةرورضلان كسفلد مدار نوكين اما

 ل-رهب وبسس نعىربنبا حو لدم ل ثمة اريغصىأ لدم جرودسحااو ىعهبتْشضمو

 ا لام بروهخملدلاوروتتلاواخرالالالذالاو بيبطو تطوير و حرو ليوم

 ا | ةسسرافلاب ىهتيئذلاديدحلاٌليْذَلا ومدقتدقو ألا دلاو سلا لاق ضضلا نر
ْ 

 ا َ 30 1 . دشنأونملا دو رب نم برض ل حارا ثمللا ( لج ره ْن آمر

 ترصاو



 142 (لذم) ماللا فرح « ملال صق

 لاقدارتلا طسوريقف# ىلعاز رز ىأ ارم اصب للسان مان رْرضْلااَو و

 بكمل سديكلاو ينال نم #* لولو دارا او اكل احم

 انمئاد اي م وأ ةلاعقري_بلاةراّقِب تيعمتونانطلا اهيلع قدسي ىتلاءلاسلاو | ظ

 طقر' الا جن لاقل بالا اهب ىقتست ىلا ةعظعلا ةر كلااضب لاحاو لاا |
00 

 هرواحْتةقلاَاَدرو : هيصاسدوجش اق وراشّرم .٠ هرئاط م مليا ورب ظ

 نمل :ةفرودتاهال لاق تعسامغاو 5 اواخم يلءاهغج ل _لدب# ةلاغقال همم ىهتركملاةلاخاو ٠

 ىغىتلاةلالا نمةلوق:مةلاعقال هلَء ماضي أىهرهظلا ةرق_#فلةلاحلا كلذكو ةلاحيللا ةلاح | |

 ةئاسللت وكت ىنلا ةمظعلا ةركملاةلأسحتاهري-غ لوح ىفرك ذيدأ اذه ىربنبالاق ةركملا

 اردكحمو الع قم ىلا ةمظعلا ةركبلا ىعذلاكدسَسألا ني دملارصنت تمرح ثيدحسا ىفو

 انضدأ لهم لمجال وديال عضوم عض هونةلا تال مهلوقو ةقيملاراشلا ىلع راسا ]هلو لذ

 سةثيد>ىفو :وملاوبلوط ان |

 ع7 هءدمع ا

 1 رئاص موقلاراصث رحت »* اححالوفأ تعبأ 0

 لمع تامراك ١ اوامهنم“ ا ىو أ رطاوأ ةوقلا لولا ن هن «تازو2 و لحال أ | ا

 نانعاهانلوَحْنا عشا د هلوقو ةدئازمل اوبال معوأ ةقيقملاونيقيلا ىمجةلاحتال

2-2 

 نا(لخ إب : د ا 0000 اءىوزي و ليوحملا هل ١ ارسل ارضا رز

 صنعا ىنحلا ميمارم 1 لذملا (لدمإ) للملا ولخاملا كلذكو براهإالفاسللا كارعالا |

 رسكولاذلاو لادلاء لذ - او لاج رلا“ قس ملا فب لدماوه ور عونأ لاق مسملا ليلقلا ظ

 ُلَدَملا (لدم)لا 0 قاةفلؤ دنا لدوره نملة ل دمورت ا

 كلذكورسوألامز مهدعا 1 لزاملا لذكاوةلذمىئالاولذموهفادملْدمَو :!ةلاورصضلا

 : 0 هم 2 ا -

 7 رابعزملا هريس لد موهلوق لذ_:لدمو لد ذمولذمووفالاد# وال دم ةمرمسكملابهرمسي لذم وهسفن طمبض ىلعرد_ةيملاذا

 هريس لد_هو سوماقلا

 4 ءامور 0 و 5 ا و مو - ها مرو لو رضتل

 رىعصم مهضعب هاو روهريغهشرتةيل هنعلو» وهتلما- هيلع عجاضي ىذلا هشارفنعلجرلا قلتي نأوش

 قافنلان ملاذملا لاك هنأ لسو هلع دلل هلل اىلصىنلانع ثيدلا ىف وروما ارب اقامه الك

 ناتغاهف رواش ىأدرمسل ا رلال د عنا لص لاكدربعابأ ن اف ماللابلاذملاامآف دودمماانذملا

 الا ضم ا

 لدملا كلذكو هتيسفأ اىحت و و هءتقلقك ؟الم مضلل ذعلذم .والذملذ لدم
 ل 5 - ص اك 7 034

 : هفعلوكب حشو أ هعيذي حورس ندى لو تلق هم الكن م ل كيرلا
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 ا ٠١



 (لم) ماللا فرح * ملال دق 11

 دشنأومريغدنع ماء داكن اطل سلا دّدعأ ن يعد لو هداك هلك ىلارعالا نبا لاكو ."ةلمهملا

 تالا, لب هللانأ زب .اكيلك نامل وك وامل

 ' || ديدشوهوولاعت ةوقم._-عضعيرسف بوب اقحلا هقلا نما وامة هما املمتالو«اعدلا فو
 . || ىروثلا نامفس نعىرهنالا ىور ردا داغالاحم راندا سال نموه ولاجنا

 نبانعىورو:هل + ادي دشتداتق نعىو روماقتثالادبد لاك لاح اديدشوهورلاعت هلوقىف
 ظ هرمسخكلذاو كلذكأرقدناك بلا مضيع دار ءار ا دسعو لاول اك لو اديدسثىأ ع 0

 ٠ | ىدعلاقركملاودم كلا لاحاو لاق لولا

 ظ دكا لاغُتلااحر راااوعقو أ دقذم د اعلا اننعْرَسيمهلحاوَع

 ركملاوديكلا د يدشىألامناديدش ىبتقلا لاثوترت املا لارسس كب 0 ا

 ةقرعنب لاق 5 الانامل هاذعأ *« ةمرلا ىذلوقدثنأو' للا لاسغالسأولا

 ىئلاحملا ديدشوهو لجو نع هلوقفىبتقلا لوق اوقر وصتموأ لاق لدا ىلا دبا

 | اذاالعشسنال همهولاكسنل وةدئازامأ اول مم ميملاسحلا ميم نأ مهول هن "اكو رشح ف لَع هللا

 ألي راو ريل روح اولو او دوزملالث.ءايلا اوواولاراهظامع ىج هنافةثالثلا تانم نمتاك

 ظ عوتتعيامأ ل م هلو أل اعف اشم ىلع فرحا تأ اراداولاق اهلك امام :دلوخاو

 | قلاش :هلسح املا لاما رداصملا بانك ىفءارغلا لاك و اههيشأام امولاسحتو سارع و لالم هوداهم

 0 | عيمصملك اذسهو روصنمولأ لاق ليما نم" ءلعشم ىهفدلاحاامأو لاك 2000000

 | | لدي سابعنبا نعهريسسفت 'ولاك ميلا فب ؛لاحناديدش :ودوحيرءالا ًارقوىرهزالا لاق 6 ١

 ىأنالفا. ناك لاقي قاسكسلا نع ىنايسللا لاقو لودساديد_وهو ىنسحملا لاه نالت لا ىلع

 | ةلاتاوهديس:با ةراقلا ةلامتاوتّوقلا د يدش ىألامتلاديدث هلوقو روص:موبأ لات نو

 يىنارعالا نادشن الطلاق عجول بعبارات منقل

 هك يب م هيمو و 2

 لعوو نالعو هب رطُقن م 03 لَا هنم قتل محنك
 م 2 نسل اي ا ابا هي

 ْ لد_:-لوقامأو ىردزإلا لاعوألا نورقب اهك امش ا قهعولض همست ءوو نلعونورف ىعب

 ل »ّ ىوهطظلا
 ما عوطلا لا عتوسداراملف

 ا | ةلامتا تميزا

 جاعلالاق ايعاىحدرطدتىذلالفاوتلسالارهظلاراقتن مراسل ى مو

 | هي ريغئاذا احاول امو الحاهانالف تير رداوتلا فو 35 دولا لَئا نت 5-5 »*
 ه مم 521 |

 لامناو



 م و م امص

 امآوئرهزالا هبّتكووةطرو ف هسءقو ىتحناطلس ذولا ههتمعساذا لأ نالغب تنك

 فب لاضلا نممتازثقو تاتش تملا ن سانا عن ناف ىعرغنألام تا سانلالوق

 ناكماولاف ام تح لمقفةيلصالا ملا ة#هج واهي ف ميما تهب مهلا متهم ىهو ملا

 ىدنعل معلا سلولاهاذكواذكنمانالف تذّكمو نالفنمتنكماولاف م توكملا نموزصأو

 ةباعسلا لحل اوهيف فرصتي و هبلطيف ىىسيدن"اكى سلاوهولا نمهنكلوئثىهملابهذام |

 ىأمالسالا نءّلحاينالفو قم ايركملا لاحاوديكلاو ركل لحتاو مصانربسغو مصانن م

 ىلاغغت هلوقهسنموةدباكملاو ةزكاملا لامملاوريبدتلاٌ احلا و بضغلا لاحم او عفاديو ركاب

 مشاه نبلطملادبعلاكو لاحم ديدش
2 

 كلاح اودع مهلاختو 5 ملص لعبا

 ىشعالا لاهو كدوقو كَدَيك ىأ

 لانا ديدشىَدَدلاريزغددغ ا نموت عت عر 3
 3 ملا اوذلاكو ركملاديدشىأ

 الاماوَبزاغّشلا هلدعأ * ل اوقأ نيب سلو

 هللالوسرلاف تادَك تالثُثدع ىذلاانأ2 انهت ل لوف وقب مها رباناةعافشلاثي دحىفو

 لاغان 5 و عفادبى أمالسالا نعاهبٌل امم وه وألا هيك اهيفامءللاو و لسوهملعهلنا ىلص

 لو ديكو خل عل بوةيلصأ أهوموةدشلاوةوقلا لدقو ركملالقود.كلاوهورسكلاب

 ىهوناسنالا لحامل هاو ىرغزالا هبلطاى ايل لاقي لصمسصوهفلاتحا أ
 لام ام وشي لاشك وهتباذاهمحاصإنالنلَكَو ةلاك ىذلاركش هاناد 0

 هانعمل قلاحلا ديدش وهومىلاعت هلوقو ةدشلاةغللا فردكا رشامي ىحساواقالاحتو

 يلا لفتت لح رلان سي نأ هلصأ بلعت لاق باذعلاوةوقلاذيدشلبق :وباذعلاوةردهتلاديدش

 دسعوب لاق قادم انو عششم عفا ةلااذهنادوعسمنبا نعشي دما فو دكا

 ليقو قدصملداحت يصح ىأر ريش الا نتا لاق ةغض طوهاذاو أ هسفام عع ملاذا هيحاص لكتتيلء>

 هناقهيفاع لع و هعمدا نمنأ ىعب ناطلسلا ىلا هن عساذا ن الغي لقمه اوقنمقدصمعاس

 ةعلا تيدي و هيلمعلا ارئاذاهب ب واسم نم عفري :رامفهملعقدصم وةعافتشلال اوقع عفاش | 0
 وو

 نيسلاونونلا,ل-ام دى وريو عاسةياعسو ساو ىنَو نعى أل حامةّسش نع هده ضال | ا

02-2 

 اذكهتملا نسخ ءاوت
 هما نيةعض» ل مالا ىف طرض

 هيىورع مم



 لصالافضاساذكه ٠

 ةرابعملا لعيهيلحثوهلوأ
 ةئلثمد لو سومافلا
 هداك الاعثو ال_هثءاملا

 ها ناطلسلايلا ةياعس

 ينعم

| 

 (لخ) ” ماللا فرح + ميملالهذ ١

 رخ الا لوقد نمو لابعلا ارت نمهدامانيفشىأ او رس نم

 مايد سفر لد وطلال حامل او ناخد نيدو 5 حامأ ليزا وب 5

 ادمحت واه هر مظعي واهمانألوطنةد مال وطاشف ىأ هلحاسقم ارومأم دنا 0

 فارطالاة داعب“ راهم تالق ونشر رطلانيبامدعب ىألحاسقم بسلم واه رهأل وطي ل.قو

 ةرحوىلالىربنبادشنأو

 لحايقملا بس كانامهر رده 5 باى اقام اهي رسّناك

 لحامل بسس ف ىوصااتانن * ْدَئاماذا ىداحلا نمنع رخآ لاو

 ا اضبأ قلم ةيرل آيييل وط *لاقمةسفانو 9 لالا بسْيلاهاوَع « درزملاقو

 لحانةمناكمودعملا للا أ "نت م قابلا ءاسُم ني ةرطلا نيام بعيب وطل حاسم مربعب و

 1 1 / لعث دشن ادعابشُم

 لحال بسيَسلااها اوه ول 5 ةريطدايطات ا ارطم ملا نم
 رعاة -

 نادشنأ ت دعامت .ترادلا عب تلا و هن هدد قرم واني عا يي كدااما اوهىأ
 و 897# ى هع

 37 لا 5 ضرع وبن ضرع أو ى 7

 مما

 .دشنأوب 200 وسما
 .9 257 05ه ىو

 للا صراقلانمألا *» لوأ ماعت سالفة تقدام

 هلق ةوالغ5ناذامدبا وصوب يعارض رنا ال هرجرلا ىربنيا لاق

 لكلا ىوس هتاءننلحي »* لزَعلا نءاجاصتلا بم

 تبهذواةسلاىفنبللا نقحاذا ىعنصالا امهوحثو سزلاو رلا نمىرقلا له ماعطلتلاو

مايشذخأن اف طماسوهفهمعطربغتي لو بَ ةوالح سنع
 : نم, شخ نانو منع رلا٠ ن

<5 

 ' اه هردبو لم اوهو نبل اهي لمت وكس لهب نالف عملا قب ولعجملاوهفربط
 و

 الملق همعطر« هيغل وبلا و الحو_:متيهدىذااناللا ةددشم اجلا خفي لاو رش دوطا

 ىلا ةياعسبهداك كعلدممسَرَع شو لمحلاب هالامور ورود كلا لاما واهَدقَتن مهاردلا لشو

 تالفلكبرعلال اوقنمذو>أملاسحلا لوقي ىحينب دج ؟تعمس ىراسنالا نبا لاق ناطلسلا

 لاقي ىاسلا ل حاملاو لوو ل_تاموهفدكل يه 'الهضرعوناطلسلا ىلاهيعس ى أن الغي



 م4 (لحخ) 2 مالافرح « ىلالست

 ءاور ةدلتمىأىرلا نمل ست ااهن كلب الاتءاجو ءاملاىفصْواغَتلالفاَملاو بوعموهل بقو |
 بوق مفسر بسلا نمت رنمنوك ام مظعأ كلذو للا التماك |

 نكيودازديدشلا حوجلاّلد لاو ةذشلا ل. ما 002) ل لا يوب ثداسنموهو لا ظ

 رطملاس ايدحا ط طومهتلاول لوا ىرهزالا لامشأو لو هعج .وبصملا ضيقت ل2اوبدحأ

 سدي ورطملاعاطخت اوهويدملال_كاىرهوملا ها قرطملا اهمضرول طقيذلا |

 عا :ًارالاخأ للا عمبا رولا هردغ الكل نمضرالا |

00 

 ١ ملال تلا نمءاتشلارص #3 هلأ قفالااماذا نوم ال

١ 

4-1 ْ 
 تدان بنا سح لاق راك رعشلا اجا.جرورلاق ل ثوري زول امومه دبل لأ ت بكسل با ا

 لملابس 50 01 هنوأ رية ضنا ئىَر ا

 لكيملا'اوسوأ ةمودرصقف #3 قف ”اكوىدنعوملا ارد

5 0 

 نا لاق مال اببرمالاهلإايأ وع وبدهتلافو لوو لحتو "يك ضر أ هدمسسنبا

 لح ضرأو ٌلوُحتو لو لك نوُضرأو بما ضب لوح ضرأ ىحدق ةفيتحلا را ىرأو هدب

 لطخالا لافلام ضرأو ىرهزالا بسنلا ىعةرخالالعنأو

 3 ل .رءابأىوصقلائاحرأ ايا لاعاد 1

 ضرالا تاَحأ و درطملا عاطقنالصالا ف ُلَكاوانْدَدىأ ] دنا ىداوبت رهام ث ب دا فو

 سدحاى عملا ل ود عفتنيال تل جرو سايقربغ لعل حام .وهفذلبلا لجن وموقلاو

 رطملا اههدضي ىت_الوحم ضرالا تناك ىعدولا نامز ىطمىرطقلا ستحا اذاو نْحانّلحنأو

 موقلا لن أو تحك وص الا تع ىحدقوهديسز الاف نيس الث دنا أدقلاقيو

 "نعابملا لا لحام نامزوُنامزل لَو اودحأ

 لحامل ْنَمّرلا نمر 57 ةلشمىذلا لوقلا لئاقلاو ١

 بسابسدلب ويسسدلب اولاف لوح ضرأ و لكي ض أو َل_>امنامزو ل حامدلب ىرهولجا

 لا اوعار نءرايغلا لك اوت دقو عجبا دحاولب نودي بوب ضر 2

 بيب ودون لاك قلاب درلطصلا لب وطلالاج رلانم
 ا

 لاسم م 1 #3 حاس انيق انيفش ىو تعشاو 0

 ا
 ا
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 يال لاسعل ءلاو ش وبلاد يثكملا ىئوبلاو م نموه ىرهولبا لاق



 (لحم) ماللا فرس مب ملال صف لي

 6 اشم مندحاو لكل ىرتشافم نم اونيراسشبسلاط ىلأن ن ىلعحيوتز تلاع ىلع نيني سحلاداو
 | لوقو يالا فو ءلا شرات نمثل نا لا نالانسامةوسفأ تقر 005 9م

 + ىتعالا لاه قلاش تاب ذأ تلامس فو

 ظ ادهم اثم للا ىريسبعَر ناو اخ "كني رعاَلالاَوُط لع

 ئارتلاوهو لائم جي دم لعام قا نا ةدللا له 1نمالحر نادم ل دعو
 و

 بلا لو او د وعلا فرط هيف لعطاوتتسلاةقفخ لعنبو ةثدقرخ لاثملاو

 نوُضَر رألاثمألاو ةينش يوكل بقالات لفن يسرك ام ٌقفرأب «:منونكن رولازبالق :

 عضوم لاو نيت ىلع ةرصتلا نم ىهوألا سآت همكلذلو اضعباهضعب هب ثلا اذ ||| اذكه عضوم لثملاو هلوق
 - . 9 5 كلام لاك ىفدلُممو ل_هالا ىف طيض

 ع 0 نكموةرابعلا طمضبتوقاب
 ايها موسمار الثمار ات قله ىرتشتيلآلأ مضلاب طبض سوهاقلا ىف
 ٍ لمعلا مْ طفت اغا الور ال دال ولج ركلات 2 9 هىعتم فأ ررؤ

 - جدع

 ا ىفوةنشللا ةيأصلاءايشالابلمعلان نمرتبلا هبشياماهيف 000
-_- 03 / 

 000 الجيدة وردا و ءاهيدبلكحمالسلا امهلع" لعلا تكشاهناةمطاف ثيدح

 أ تةئاوبلصني ةرب م هنصقر ف: راجل هْنَبكناذارف احلا كاذكو لمعلا اهلخخأ ولما رت أل ثماهرثأ

 |[ ىحئشلاناسنالاهبمباعي كلا ف لملارثألهلاو ٠ الجاماّصْمَر « ةيزرادشنأو

 ا ظ ساو اهات
 ان

 نور اوربصلاداتمكو »* نلَدمانك كد

01 

 0 ْ ,لقو *التما ىأامدو اًضق هسأر لمس نب 000 ا

 ْ لوم عحجاو سعال اينو نست هلت اوءام معللاودلخلا نيب نوكي نأل نا
 1 ءامهيفىذلاَلِحاَلا صم رلاوءاملعو طقم عمو اراد دلخلا بصيت للاو لاحم 1

 | ىارعالانبانعباعثهاو راذككت لامها عتديقاذ هنموءاملا هنمحرخ غد باذاف

 1 لاق اهليقةز مهو بلا شب لَجأَلا ورع كأن عكو رهنافد بعون أ امأو زوههمرف عطار

 ىأثيدح فو « الج اهلاوتاطقولا فلس * ةيؤرلاول+ا امدعجو مسا لثموهو

 ىبارعالا نبا هلاريثالا نيالا ع هجن اريثكلاءاملا لاَ عرار امد

 | لج أبا, نموهوةدئاز ههنا لبقو زمهلاو خفلانودىرهزالا لاق زوم همريغ ميس ارسكب

 لو



 و .
 و

4 
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 م (لثم) ماللا فرح مملال ضف

 ا ب و ىلاعت هلوقوسيذهتلا تالُدكا ْ

 ع وهم نسيزئاماوط نقر مشان[ اان ءلاكنواعتسي لوي |

 اههعج لثثلاك نمو تالُثمىلءاهعجلٌدملاكن ف لدمو مت ءوقل لون بدلا ماد
 ىباذعلان روماطب ى اباد _ءلا كنولعتسل اوقيءاشلا ناكسا.ت الم تال وةالُملعأ

 اوانمتاول مهل لاك مفامواموهام باذعلا نممدقتدقوءاهسلا نمّيراجانملعانرطمأف مهاوق
 نمنالفلّتتما لاقي واناعوأل مولع هتبوةعف مْيساذا هنالرتملا نمذوخ آملا نئكو

 ىهنشيدحافو لاما عج نوكإ راك رك اثامأو موقلا ل-:هالؤهو مونقلا

 1 اوفا وهران اود َلكْوُت ناو باودلاء لمينا ردوءيعالاسلا ا

 أ اذا ايمي لمآ ناودخاءتْنَكَملاش ما نعى منها ثيدحلا ف و ةنس هو اهفارطأ عطقُت

 ١ هفارطأ ن ماشوأ هربك اذّموأ هتذاوهشنأت عدا ذا لشقلاتدمو هبتهوّشو هفارط أت عطق

 ىفو دل ٌمدلجودمأو هعد-بل تقل اهَلدموةغل ابمللوهفديدشنتلابل مام ؟ءل غلا مسالاو

 لسيقو دو دا نم هل عتاد ةماقلا مولق الحلا دنع هل سدلفرتلاهلكمن متي دملا
 قرح رلاٌلكمأو الاكل عف رهط هللا هلعج لاه هنا سواط نعىو روداو ار هريمغتوأ همت

 لافرق تملا
 مكلهعدنوأ هنم لدم « ضاع ىلءاموانردَقْإ :

 ضن ةمرلاىةُلوقهتموهتمتدصتقا الامان الف نمتلتتم الاس لتتم ل

 كلذنمل ذأ ىاهنمصتقن نادارامكأ ه اهلا ريال ةتاشاجُج ء نال نابل

 هنم نصف ىأ ىف دقو ئصق أونالف نم ىلثمأّك اعلا ل -رلا لوقي و كا نمهيلعزعأ ىهؤأ

 نو ا اول اثإ لك لاقي لاك صاصقلا لان اوديزو "لاق هن اننا اذكو

| 

 3 و 7 8 8 مم.
 ىماعدقانل كْوَمْتمطة واعمال اق نّرةمنيدب وست دل ىفو يعمم

 ممه ع

 كا ًاذاانالفثاطل سا لتس ' لاقي هنم صدقا ىأاهمف لدتساةباو دفو ةرك الا متفاعدو

 دشنأو كار ءالا نما نعذهاجد هى لام مماولاتو

 التالت َنيآلا ىكشن ناو 5 الئامالمةماقلا نم قل 35 الواعكا درا عّشبالْنَم

 لخدهناثن دخلا ىفو تفتش تش ناو لكما وىئارلالانئاوئادس كلا لمتالتلابىع

 مأىموممأن عةريغمن عرب رب نع ث يدخل فو قلَخْشارف ةىتَرلامتيبلا قو دعس ىلع | ّْ

 ١  - 14رشععباربرعلا ناسا (



 لسمو ظفاي مهةدامى

 هرظناو انهام تاوبضلاو

 ىمعع* هأ كانه

 «فمدقت حلا اهلعابردوق
 ديدشتب طبضو شخةدام

 ناوضلاو دم نملاذلا

 هدمعم هأ اندا6 اهناكسا

 (لشم) -مالافرخ م ملال

 ظ اذائنلابئذلا تثمن مداصأو ليثكفااهعجبو هللا قلاش نمقلخاهشمع ونصلا شما

 || عفبلاعتقلاامأو لائق ممل كلذ ءاوهباهيبشتئشلائ دلال يم توكيو هردقىلع هيردق
 3 تعي'بص

 | ١ هتايهكسب» رالاثاةوالثق تلة مردسم هوهقءأتلا

 نمثيدسحلا ىو هيئات برق رانك و منسوانفاغ بست ىالوكط ديزي لكن

 3 لجرا لئسلا كلا وهوامابقال نومونقي ىأرانلا نمدعشماوبتبقامامق سانلا هألنعنا
 و وه

 ١ لالذاو ريكا هيلع ثعابلا نالو مجاعالا ير نم هنالدنع ىنمنامناواسئاه بصتت اذا لوم

 ا ” تايم ارستك« كو ريال لس وهيلعهتلا لص ىلا ماقف ثيدللاهممو سانلا

 1 أ عاقل 1ئااوامئاقلمكب اورو فب رصألا ةهج نمرظت هيفولاكح رشا ذكهزيثالا نبا لاق

 00 رهز لاق دادضالا ٠ نءوهوضرالاب“ مارمو ضرالابئطاللا لئاملاو

 لئامونيرتسماهنةموسر 3 الشوا مّرت

 بستم لئاملا ىفاضبأ ربط :زلاقو م وس رلالئاملاولالطلا نيكل و

 مل هنأ لذا ىلع * الئام ملل ار لاهلك

 0 لكاس ,خورداص « درادف امهانرد_صأ ع دسئلزلا
 1 ا | اس وسبا لئاملا للا لاقف ةرسشملا رس

 56 هك لئام عجلان دوك نأزوي و هماةمهسلا فاضملا ماقأ ًاوفاضملا ف ذق-لتملاىذك

 ا ,٠ قلك اهخبارل قحاَو *« ةيؤرلاق ام ةدان ازلا فاكتلا عضو و مدسشو مداخو بيشو

 عورم بدم ا

 ىذهلا شارتوبأ لاق هعضومنءلاز ل2 -:لثمو قةماهيفىأ
 و وو سه 59و وو

 لوُمهوة سود هنأ 003 ىررامل ملا صولا هبرغي
1 

١ 

 داو
 0( أ اء رساَلتا الوثمل -مدقو سرادلا لئاملاو بهذ ىأّدم ئاندنعنالفناكورعوبأ

 ٌنئالاو راجل فصي ةمرلاوذ لاك ءاذتحا
 ده ةء,ثر

 اهلاثتمادار ملحد تاشاخ #* هدنعدوعلا قو أذماهل عابر
ْ 

 ا لب اواتل ا ىع وديلكنامهالك لّدموفارعالا نبا نع ةريسخالا يلوا لش لح زاالئمو

 |وأكلذدر وفذللا نمر هوعاويفةمضلا حاج .*لا لاق ُتاَدْلا مهلبقن ::تاَسدَق ةوىلاعت هلوق اوقو

 د 1 هد ؛وقعلاءاّملا م2 ذو ممل فب «لثلا ىئ 2 ولا تاب ءابسشو ةبطماشبابنم وخلا وىلع

 تالثملا



 [ 6 (لثم) ماللا فرح 3 مملا لصف

 وه مهلوق ن دوهو اهلبق تناك ةلاحن مالا ناسح أ ىألتْمأ مونلا ضيرملامهلوق ىغمروصتم|] ٠

 لئامأءالؤهوريخلام هاندأىأ نالف بلت الذ ىرهتومبا هموقلضفأ ىأ هموق نم ءلئمأ | ا
 | لات ارسلان ىرب نا لاك لشافراصو انتم لجرلا ل ةسدقو مرابش ىأووقلا || :

 َدلامتددزاانلك ىو رب ولاق قلاع رار هلام در الك ”ةلاعرمما لذاز سهل سس

 ىأنالف نم لم انالف لاشي مهلاَتَس ىودو مهلئامأن سوهو مالا لمس اولا كدا

 لئمعو ف نال اعلموا ب رلللا هتيم اوبل سنو ىذامال الاعنهنملضفأ

 ىلاعت لوقو طانهيشأ ىهىىلاَلثملاةَش راتلاودبس هتوف نيبل تاداب هتاف ريزيهلاو لاق

 دئعمهلعأةقير طم مأ حبا نلا لاق وق دلا لهأب مهمشأ امها دع اذاعي :رط معمم ل اوقيذا ||

 ىلدملا شفخالا لاقل مكتشي ,رطنامهذيو كاع هنان رو عرف نعةباكح ىلاعت لوقو لوتةيامي سفن

 نائوكسىذلا لضفلاوذ :لسألا نعم صمون لا و ىدقالا ثثأتى :و دفلك لشمال تينت ١

0 

 مهوةقب رطلل عت وهو سيلا ءالممالاةلزن زعبي "الا ءذه ىف قدملاءارغلا لاك و هموقلثمأوه لاش

 اذهلاقب لل الاف لهن بالافو ةقب هذوطملا تين أنلةنَو وم ىذا تاعج فارش *الا لاح .رلا

 لئمىفكاذنوكبالو سمالا, ه-تبأرىذلا لوخأ لو :كنال كام لجراذهو كامن دبع

 تاقاب ل نمل نقاذاو لاه بلع اكسر كمان تاقو ا نمل ةاذاو لضافلا ليثكاو

 مءايبنالاءالينمانل اش سا تن دخلا و لان لوقتاك ضان لوةنالثلا ألاف ّْ

 اذهن ملثم انهلاقب ةلزئ اود اود الاف لعالاف ىلعالا اوف ةرشالات ف :رشالا ىلا لمَ

 ءالؤه تدك ولرع لاق عب وارتلا ثيدح فو مهران ساننلا لئامأوريدنا ىلا ىدأو لضفأىأ

 بلاطو ناك ولذة عقوديلاقدنا ثيدحلا وب وناوي ىازشم ناكل سارا
 لك لئامألابثناتسماو تدان نايم ىريتلا ناقل" اال 1

 اطيل ةاؤمنلاو طاب هناك دهر و < .كلادل لئمولالا عبار َّر رولا لانو يناثلا

 اهرهسغ وياك هلاثمهلت رروصاذا الشع اذك 4ك و ”نلثمأ 1 او فير ,رعمل اثم او هيون

 اذا ف.هضلا اوليقنتا مت 4 «.ؤسموأ نادل زملاء سان تاتا

 لما ءجو هيدي سشوما رم لان ىلا لدموهلاثئث لكّرظو هنممسالاٌلانقلوآلاِْمَترو وص

 هدمز امهلاثموأ أن ةروصمك ًارادملا "لقى نيلئمرانل اودنلاتي ًارثيدخاهنمو هلاثم ىلعو

 لابثلاو 200 نموه ةوهربوطه:لئماوروصقو هقاذجاو يشن الىأ هللا ةسمان التالت دالا ا

2 



 (لثم) ماللا فرح يلازم 4

 1 1 لطلاب كدت ناجإلا اهتح نمىر# تانج تاسحلاصاا اولعو اونمانيذلا

 ! هقول مدمن ةفصكاذ ىأل مجالا فمهما اروتلا ىف ممم هلوق لم كلذو اهتْدصْو ىلا

 1 00 انوسنموث لان عدا ليخالا فممفصنا مهلعأ ئةاروتلا ىف هباحصأو )_ىوهبلع

 7 نيدقتلا لاب : يضتقا!باكىف لاما دب رند هلاق رخل وق نوما دعو ىلا ةذلبا لثمهوقف

 1 لكمال طخ دقن ةنالاةةصءانعمت الاف نسوا اهضواييف ثنا تميل ع ىبام
 افانالفز َتيزُرملاع ولقاعهناو فير ظدناديز ةفصر ايامنا ةقصعضومف عضواال

 - | ثلا عوالم يرضنالفلتةلاقي وتعنو ةل م فصلاو ودَكساو لاثملا فيت

 نودنماود عما كلذوهلاو ةسافل-:مب ريش سانا هيأ زيزءلا ليزتتلا ف والم دب ريذ

 | وبس واسعا مناوشات عفة يلزني لام و سصبيالو م-نلاميقا

 اال |1001 ءانسإلا نم تركك فيلر شيث ثري هللا نودن منودغل

 أون ا او داي ليش ف رعضل بانا مهلسينإو موك اوعمجاوأو هقاقاخابع نشأ

 0 اعف لوز وق تموتزملا يع لدتا نوكي دقو بواطلاوبلاطلا فصلا هنم
 6# صد #ث ضم

 3 السر هلوق ىعمو نو ريالا مهب اعتب ِمد نم مهانلعجانا فلسلا ىنعفني رع 1 . اا0الثموافلس

 0 98 لويس ن وفل جيرمتا لام . الا نعد نوكيو نورخأتملااهبريستعيةريعىأ

 1 اول جوزع ةوقامأو نويل عدت كأ لي ارمشا نبل السمان ااا ارقد مدمر

 صولا تدان شب رقرافكنأ اييسفتلا ىفءاجنوُدصَي هسنمكموقاذا الثم صّنبا ب 2

 ظ نوكتنانضردقاولن هج صحقان ود نم نودمعت امو مكنا مهل لقابلف لودملعهتلا

 ٌ لالاو ى يعير رص عماذبمقدتا نود نماود ب نيل :كنالم او سيعلن
 ] ةثالئو للا عبو هلع لارا دست مأانمل جامل اوهبشلا ن دوه داوم

 ِْ وأ هلثم لعرذقي ىذا ُبكاقلالاثماوفب ؛رصتلا باي ءامسالاو لاعفالا" لش هسنمو ”لئقأ

 | ةتاويرستتب ىحهارارغق :راطر مدطسو فق تقلل لسني باعلان ةعنح ٠ْ

 ْ رم لنا مهوقنا لقد لوبنكا لم 5 انيمي ًاراصفتملا براك لم اعلا لئابتو

 أ هقلاناوضراهابأ ف صتة شئاعشي دح فو باصتنالاو ضو غلام ل .اكباصتتالاو لوثملا نم |

 1 نمل _ةنفاوهو مهلاوقأو مهمالم ماهسلاف اًَدهدومصاأىأ اضرغوولتمما اساسي

 |وألاق لاببقالا ة فصل هج غاباصتت اوُالوشمنسحأ ىأل بتم أ ءوبلا ضدرملا لاقت مما

ْ 

00 : 

, 4 



 (لش) الاف « ملال

 ديعولا ليس ىلعاذ_ه كدت اعتق رمل ثيدح فو لكلا كاذافنيماعةقدسص |
 ناكل وينك ونلا فم عتيج ا ا ا هم 1

 ٠ ١
 اتركم دود ندلد انس دوف ايار اهعم

 امهولاثمأ أعمجاورثلاك ص هادا ءاهقفلا ةماعدفلاع ود أب هذهبلاودب كك هنع
 ه دك ه.و

 ءانعملبق و هيلعْمتي وبلطي هلم ىأ 1 اهات هرم نال ةاوقونالتا

 ىفءابملاُلتلا هقول _بوزعهوقو 1 تيدا ٌلَستلاوةدئازماللاوا علمود دارتْشُم

 لاق لاشمالا ىهوداوسالا لك قتودبحوتلابرسأهقلانا هلي وتو هتلاالا هلااللوقهنريسفتتلا

 ه1 رع قسد و

 روبل ات هنمو لقول اودَلْئسةوم ديس

 ةمما مةدعم 4و

 ًالاثمالا ردك اع 3 كدا ىّعتلاو

 التم وقلادنعوم ءوقلا لّدتماو لصوُأ و وفد حم لائم لال هيد هرب اروع دقاذهنا ىلع

 لدكاو ىععّتببلا اذهوتببلا اذ هبل ةلوثمالا ىهورشآ ع 20 دنا اذار

 ىرهوملا لاك لاثمآلا نمايبرضيامح اصلا ىو زم لعصفال_:هئىثل برضي ىذلاءىثلا

 ثمللا لاق نوةمادعو ىلا ة نيا ُلَدَم لئاك نمْرع هلوق رسالات تبول 1١

 ريغةفصلا َنتكا نال لاك ىلع ءونأ كاذدرو ةنملا ة ف صءانعموصماونأ لاك واتعريمللا وه اهتم

 ريسفتلا بعلامات طاطا ىلأ نب -- د معدن ورعم

 200000 111111117 م ورجو ع
 «ربانعىو ركاذوح و زوصتمونأ لاق مٌممص أل يجخال افمهلشموةاروتلا فمهلثمكلذءاوق 11 : كة ع ا وكلا ل
 ضر من ساريغءامن مراه | هيفا ةقاهائمام هلأ نيدح لاق ورع أ با وجامأو سابع

 نداح

 5 0 رد م نم دم ىاترتترال



 (لثم) ماللا فرح « مما لصق ا

 | لوقت نيقفتلا الان روك الذ دل الاامأو صق.الوديزبإل اراد ملا وهاك اودى راسنا

 : ا )0 حلا د هع وهن هوك قف هيفرودلأ 4 و

 هدو َُث 7

 ظ قو توسل و تساند ود ديفا هو

 نيد ا طنا نيس اوم
 ا 000

 1 ا أ امنال_هتالآتلقناف هيلاامّلثم ةفاضاربوهلبق نوقطنتمكمأ عضوماخ تاقناف ق د

 ْ ْ فاما سدا لبق بما ةفاضازوت فيكفنإ فرحام_.:هىناثلا نيفرح ىلعاهالاهماسني ىلع

 1 أ يزاةراجو خف تيناتلا» نوكأ نهاد فامدملا عومطملا م .الافاشملاا نااهّرحوام
0 

 م مُرءارعص ىف ثدنأتلا ىنلاكوأ موقلا كريدي ةفاضالا"اكوأ وربع ن احر بس .قدوناوتاالكوأ |
ْ |" 

 1 | سلدارأىث : كسل ىاعت ةوقو »* هولا 'املاتالئاغف » هلوقىفءاتلاو فاالاكوأ

 وسسوهد شل :ًامهريطنو كلذ نعهقلا ىلاعت الممتد ًااذهلّةيل ناهنال كاذالا وكنا الم
 |” ء.

 ش : | قدس اوبأ لاقي ةنمآ املثجاونمآنافىلاعن هوقو ٌوَكمكأ * قمل اك اهيفبارُآلاو >اوأ 3#

 ١ 1 ْ نيد وأنا هلي وأو نيب عض اوىنعملاهلليق نامل اريغوه لّدمنامع الللدو لان لافنا

ها دف كدمحو ودك كعب دصتو “اس الامكلاججافوكشي دصتلّدم كديحوتكمكشي د صتو 2
 ف 1 | كيسا راصدقىأا ودت

 | هو

 0 ظ هلدمو باكا تت توا اال[ لاق لسسو هيلع هنا صوتا ل اوسرنا مادقملا ثيدح فو مكلشم هل_علو لصالا فادكه
 0-5 ودك دح وو

| 

 0 لطول نابل تول نمو نامهدسحأليوأنلا نمنيهجو لريال بالا دسعم ؟ لرأي اسلا ىإ

 5 ١ نا هّنذأىأ ]مناسبا نمو واسحب احلا قوأهنا ىناشلاو و هاظلا نمىطعأام |

 م هو اا .

 ا ظ رهاظلاك هلوبق موزو هيل معلا ب وجود ف نوكيذ صقنو دينو صخو مق بالا فام نيسبي

 1 | هلمتنك هلكت سو هيلعهقلا ىلصدقلا لوسر 4لاقذدادقملا تيدح فو نآرقلا نمولتملا

 [رهذاك امك ةداهمشلابظفلت وسن ادعب هتلتقاذارانلا لهأ نمنوكت ىأهسنلت لوثيدإ ]ب

 ْ | نالمدلاةحاباف ,لثمكنالبقو هلتقنا ارفاكصري_صي هنأ الرانلا لهن مةماكلاب انتا لبق

 هنمو صاصقلا قد مدل حابس ناك لس ن أد عبدح أ رلتقنافمدلا حاملين لبقَر ذاك
 - ما

 | لاقل برلاناةريره يلة ياور فءاجنرثالا نبا لاك هلْثمتنكهلَتق نا ةعسنلا بحاصث يد
 مو

 | همك خل شق دري لهنا وقوه ٌقَدصناف هلولاط هناودانا هلق تدثدق»نا هانعف لْئقَتِدر امهنااو



 5 (لثم)  ماللافرح « مملاوماللالسف
 همس وسم جس مج هت عطم و مام مج ل

96 

 ءامسأ نم :ى.اودأر رلى ثإىهوةيدابلا ف ةفورعمَكلةرسو ركسلا اد تواوهو و ا

 زجارلا لاعلان مهاجما 0 اوه ىرشوملا لاق“ ءانللا| |

 ىلاسلا ةريخ ليلاس 01 لاول نْديلاتاباللا 23# 0

 سابا يع هيفا

 لاكي ح -و ىرهومالاقو لاك أولا تبعماجب وةرجلاامسأ نم
 وم

 هدمع هد ىذلا ناولسنب ىلع سْوْسالا لاه ليلو أمسح وفُعَسمْلاِلاع :هلايتعماوب وهاودو |[

 ولسا مامهنبالاكدقو ريل أي ناك ديزي نيةيواعمت

 العن كيا ادعبكملاو 5 اهلج ىلتةنشف ىرأَفإ

 اولاك م سنفدن نورد لاق مت وربق 5 ىلع مكاني ناو رم ماقنفذاملاذهتب واعمنا ىكولاك

 ىيراز رقلام'لاقف ىلبوبأ اذهل قف قاعم

 العن لمت أدعي كالاف ام لنودان ابن عدخمال

 هسئيالون الب . واعمفعضامناوّل. .اونأ هللاقي انيعضتاك اذاَي ىئرشلا نإ لاشي ف خبادملا لاهو

 قراها لاقي ةنا نال لو هل لاقي ةهنعهتتا ىضرنا عنب نام ءامأولاقر مش ثالث تناك

 سانلا ضءبلاق ل تقابلو

 امل نايلي ادعم او * اهأجا ملكت نتف + هم ةنتفىرأ كإ

 ىروذلاةرمض نبل ذو لاقرت ذااةيثك اضيأ ,أىماو لاقي ولاك

 راعوتب ,رثع ل كلو * فام الزمن
 هود كه
 ٌكلرطضاامةغدانلا لوقوهلوق ةغبانلا لوقو تاعضوم ماو لملو | 0

 قوانه لصالاءاذك جلا رابعأش بن عالقةمرا هد دربملا كمل نمدزرملا لا !رطضاام

2 
 انهت وقاىفو شح ةدامو

 ُ نائحنئردءلاقدربةدامو م ىل- نم نم نا انور (ُ أن ول ىورب

 هعمعم ها ررك [|| ال ةلأعلأمدقو ةلئموةلمنالاو باكو (ل) (منالسفإلا
 ووسام مهد ع

 نعةريخال هامل اَمامولام لأمم يمأ "اج 2000 اومول أه تامدقو بيذهلا مو ْ

 نم.لعج نوفل بز مسا ةلأو موهلأ مام بو.ةعب لاكو هب هبرعش اوك بارك ١
 لا لس «(لتم) هعطومقروك ذمول“ !ءةوذالءمم وسد :ءوهوبأبلا اذه

 عل عموم
 نيالاق ىعجهتو هيلا باكدلموهلذما ذهل يدب وهل ليم .() ا اهعزعز

 نال نيت او سما نب فلتغل نيب نوكت ةاواسملانأ ةاواسملاو دات املا نيب قرغلا كرب



 ىاذ_كهدو#ناكو هلوق
 يدعم ما هرظناو لصالا

 ليل ___مالاف ء مالالسن_

 ا لا ءالذك 0 :الوٌلملأل دو نينالث "لل ءالبألا ليقو لل ةارملا ت.هسدنو ةلظ ةرودلا

 سأسنيورعلاق ىلا فعضىألّدلاومشو مهن "اك ةرثكلا ليلمعاو دارأمهنظأو

 9-5 ه-

 ليكمل دعب لآ فضى 17 امد عيل .الآلك دو ناك

 ا

 أ تيما نأ أو لل أل ماع تدةكااذا“ الث" 00 ررعلا لوة:ثمالابيذهلا
 ةدءوع

 | ص وتام !اةروسضىفاذ- ةولاق لبا ولأ مهلتلو

 قدز رفاا لاق و

 2و
 1 . ليل لطابقلا طاَتخشلبللاو 0 مهيلعدري هرئاخو اولا

 : يعن انما لي المهلب بالو لمالا ىاواخداوألأ أومونقلاّلالأ أوم « أموت ثم لل للو

 ف للا ترس تيلارضنلا مويلا نمةموامم لوةناك لل - مللا نم" "لي المهلماعو ىئامعللا نع

 بوم # وهم

راوي #3 رى كلويلالا :نيصيل »* هلوةفلاقو
 

 | ديزوأ تض هدقىتلا“ ده رابلا ثلعف تاق سعشلا تلازاذاولمللا ٌتلعفل اوقتراهلا فض

 ىف ةسرابلا تي اوله تلازا ذاق سمن لاو رجلا ولعدم ىانم ف يل بللا تب أ ,لوقت برعلا

 . مإأ ليلا ىو كل هوب نمىلاءللاَب رق قعتامغاءامسلا فئات ةلمللا خلي الا مدقت لاق ولاقىنائم

 01 اذهييلك ب اهلخدتولا "مالا نعي ءاممسلا ىفىتنا للا هذه الهلا كلامو لاو هيلت ىلا

 ١ و هس

 ا بار امخدلا نيريشعو عت هليالو اعدل نيرشعو نام "لل لاقي تيكس !!نبا رابنلا ف

 ىرب ناديت ؟زلئككل واهلا أكلذوءالدلا نيثالثلا

 8و
 3 بيهمريغت» «رس'اعسلا وأ 35 اهسدلا ةسيام الل 2

 ل دارك حر انكسار مهلا وكري نما الاورت ذلا لاو

 مه وم

م معضل *0هن ”اكبابّشلا ىف ضم بيَشلاو قدزرفلا
 ْ راس

 | لست قف نويل: لا عرفانا وا وان اوركتا حرر

 ا لاق كابل دورا او ناوركلا ولنا وقز ذ دوئرهوملا اذهمكراهترا لاو مكي
ْ ١ 

 ا ىربئبا لاك لكلا ذيلو راهتلا و قرا باك ىبمءالارك و اةادنو

00 0
 00 

 ا هب. مهد عموم

 مارا ةفمح ىلأن نءعادوسلارملا َّلشلمأو
 |موتسا ا
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 مال لاراب نادت لبا بيذجلا سهلا بورغْنمهؤديموراهنلاب.قعْلدللا 00 0

 اوحرخأ 0 "هإلريغصتو موبو هلل تاقرخ : الا نمامهدح أت دوف اذافءامس اراها اولدللا

 لاكتو روصتةمالابمايسعسأ تل ص ناكها مهضعبلوقب ىلللا ىف هجرك نمةربخ الملا |
 لضالا ىف تناك اك ةضّْملادكيكل ااا هلشمو بل ت رع كلذإ ولم ل_مالا ىف تناك "هل لءارقلا

 مسا لسْيلاو موي لكل مسارابنلاول للا ضوهو مساراهتلا مسهل اونأ ىاّكلا اهعجبوةبكيك

 مانأ هسعجسو نامول هتينثتو مورأهلاد>اواسغ انالدآو لل الو ناراهئور اهل اقبال "لدرعل

 0 ا كا

 هم

 تفل ارد
5 

 م 2

 د درس لس قدح را مكرادت * ا .ويلا نيدةرامتو و

 امناو 'هلءللاذضم تامر ها هلءالا نال" ةهليللاو مولا نيب مح ناكولبللاوم وبلا نيب لات

 عمى راهنلاىلاءتاهمالكىفز زيصتست ب درعلا ويلان وراهنلا نيب لاه هن اك راهنلا د-ضل للا

 اىنافليوط ليل نوديرب م هولي ل عريس مهلوق ن هيو بيسماكءامامأ  هدمس:با لاق مولا ىلاعت
 اومهْؤ سايقريسغىلع لال عجل او هلل هن دسحاواهعضوم ىلع لاخلا نم لدا ةئاسصلا فسح

 ريسكشلاذئاكريقتل اذ كثللاهريغصت ودب ودسءاكتامماهو ذو خالمدريظتوةاللهت دحاو
 د

 دشن أو ةالمآىارغالا نبا ىحو كلذ لك ىفهي وببس بهذماذه

 هاَمْشأملجَْن مه وان د ةارذاءارّلك لوقب ى ىدح «# هال لكوام مو لك

 تكلا ىربئبادشنأ ًاوذاشوهو ”هلسآعج ليم ان ئاسكلا 2
 م هم "9 -

 لب 1 ثاكك د هسشد يت ءاضأ « ىذا ةشئاعْرردملاو كدعح

 ءابلاهيفاوذازفل ]ايل ىلععجيدقور مو لثم" هلل لهدحاوو عج ىععد> اول بللا ىرهوجلا

 لدبل أ ىلع ([!لمللاو تذذ + ةاللا مف لصالا ناك لاقي ولاهأ اوله اهريظنو لاق سانقرتغ ىلع
 و -. 6 - و

 دشنأ اوب وقعب هاكح

 ةدود ِع تاق 2و هودوعا يمص م هوما سم و9 ءس

 نعوأ أى السفح مادام 4» نيقناامالعنيكششيال ْنيَلاَدَح لعاطَوتن

 572# نبيع

 ل.للادخ ىلع هرشءاورولفبلاا وقم دشن اذكك دس الا

 سوم 9 ه- ه دم هه هع و ساو

 كايلدشأ ىهلسبقو ةبعصةديدش ليو ليلو ”الل ليلو لولا نهذ_ةي0نممال «

 1 ل
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 :ء ديس س38

 .ةزلاعد اراثاَلاَكلاو فو كَم انع ضعبو ا.قبسىأ

 : 1 لكى انمهناكنأ اهرمأ سرد

 ةتيكسلا اع نعول دق مكس باك طال ودي نسملاونأركذو
 . انافعد :أاعمتيكسلا نص“ نببوةعببفسوي ىأةماقمن ءاهذقاول رة فقوم ىأو

 همرم

 ْ رارعلا وس 00 0 انانورتلكوتاىدبن

 0 1 سر م فشلا ةسفلل انام
 '1 !نماورادأو اكصّقاوضافف راشعملاةسغللا ىفبوقعي حي نماوتوب لو رادسقملا

 ط ءوذأو َّ ةرمدعت آسأناضعانأاتيكسلا نبا لاقف فزاملاو ىتيكَسلا رخو لكوتما عفن ةنراو
 ْ برا الوافد ادسج أ رف تنجو ذه نعال ابامعق او فزاملا هلاقف ترتب

 1 الو

 ” او ل لدآىرهوملا(لعا) عضوم لل (لثل) (ماللا لسا

 : ماع نينونجلاتةدئزا هاوأ ١

 : سالف إٌكفاوس ورب 23 ما عنونجت لع سا الوقب
 زي

 هب الس لس

 وَلا ذعس نب عفانل ىرب نبا دشنأو

 ه8 مدع د +

 00 "ادن أ طن كلونوس 5 مديرا ىلع موكب تلو

 أ 0 واج ردلك وقمر ةثيدلتا فر ل ىأءاولعف أقم لاقي و

 1 راب لهأ لعل دقات مو بطاح ثيدح فو 35 ىعجتارقلا ف تءاجدقو

 "110 انوه زم عمت أ مهطعن نظرمتالا ننال مكح تر غغد قف شاماولع مهل
 00 31( نيتغ تام -لطاو ئمقو  قسع فعاد دامناو كلدك سولاف نامسلاو

 : ْ دشنأو شايروبءاكح لكلا

 الما قدك لاننا فرس * ةراعردا وإن منار راه
5-2 

 رهزْنب بعك لق ظ- 0 ل او عر“ رتهاككلذكو مضلا,لامالاوهامنا لاق و
3 - 1 -- 

 بير صو ل1 لالكلادعب 5 ْثَدَْأ ىهاذلاهاوكشنوكنو
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 ٍ 0 0-0 لوريال |

1 
3 
١ 
4 

: 

 ا

 لمار جدتي شرتاتغناوتااكلاوثكال وجيل سلا | ظ

 َنَر زولا ام اول الل+سفميملاو ل. اك لا نم لامة موهو ثي دخلا اذهل نادل ن هاهريغنودةشردملا

 مث اردوقئاودةتدس" ةكم لأ, مهردوام مب قلعت ا لاق -نالك_صاخ ة ضف اوّسهذلا هيديرف
 « ت

 و

 مدد نع مهاردلاب نو ماه 7 .دملالهأ ناكو ليفاثَمٌةعِسم ءارذ: 0-5 ةلدعملامالسالا

 ىلا لم تناك ياندلاامأو ةكمنزوللا مهَدَّش مرا ددعلابلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسران دس

 سانالةءانمآلاو لاطرالا امأو همانأراثي.دلا ناو نبكلملا د بعَبَرَصنأ ىلا مورا نمبرعلا

 بردا فوفصلارخلودكلاو اهيلعنور ثواب نولماعممهوتادلبلا قفلت اداعامن
 لئاقب وهو ولعه لم نلا تأالجر نا ثيدحلا فو فوغصلا وملوك !لبقو

 اهئيسماطعأنال لاف لوكا ف موقت :نأك ةيطعأنا كملف ال اقفدي لاسقياهنس لأ سفدعلا

 لوقيوهولتاقي لش

 لو كلا فرهدلا موةأالثأ « ىل- احن كد هاو ها نإ

 لولد - باممالْعَبرمَ : لوسرلاوهقلا ف بسب رض

 فراحلاادد 0 ترسل ركادرخ ل كلا دعوى رهزالا لتق تح هيرئاقي ليل

 0 افا از -رلا 9 و تاكرفما ةرثكلد رض, ءاسبلا نكس وثيد_طااذهىفالا

 ريش الا نبا لاكش رتسنب لاما د ىلالرع رس 0 + ذم بول ةموهو ل“ يرسل و

 هيفا منال ه.,فوفداارخ وم شفارات جرط) و اكاذادنز زلا لاك نمل وعش ل اوكا

 عنصيامرظندهقوذ موقتدي رب ضرالا نمفرمشأ ام لو: لاو ناكل لوي .كيلال بقولئاقبال

 سرغلا ثلا هيفرامال وملح نم زحام برحلا مالك ىفلويكلاروصتموأ كري

 نبا ب . الا هل ليكي امل مدي جنم لديكي هن كما اران وهضراعاذا ربا ف سرالالياكي

 نادم ىدمينأ ةلكاو كك / الا ىلعامهداح أ ىلإ ريفتالح 5 3 ”رلاكملا كارعالا

 لك وهريغل هلكفل جت 7 ملعَتد در أاذا قديم ةسقك انالفبات الفتاك لاقي وهءاضقرح ومانيدملا

 لطخ الالام يرتب اي هسق أ ريغي سرفلا

 انينانعن مايا ايم ريق 2 اهلك ولان وك دق
 سا دع



 فوفةدلارخؤمهيشفهلوق
 اذكعهمفناك نم هلوقىلا
 نبارك ذدقوانهلصالا ىف

 ةناجد ثددحح بقءرشثالا

 أن اهفهنعفا ارز و

 الو كثروا كلذ نةع

 راصتقالاف انههل ةيسانم
 ريععم ها قا انام ىلع
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 ىفارعالا نباهد ثنأ ةوقول هفلا دعا ذا بسن |ىلارشياما اوفو ور عميق نال

 0 أ ةقالاف هنالع يي هده الاول اقدر هزيفقلا ف بينلالاكتنيح 1
 | و 3 ا را أو ةصاخ نا ارءالا نبأ نعاهتنوريناندلا 32 ردلا لاكو ف رزغأ

 لات اهولاك انا نم 1 فاطا ىذدنءثل ثم تاذةرو 15

 أ رداقكاةف ةرعمءاوسنزولاو ل كلا نالبتنل لعنركي نأاماواعْضواذ_هنوكيت'اماق

 ِْ ناضراَعَم : ىثنالراكم كيل دقفدز وام لع 0 و نزنودي ربمهاردلا هذه لكلب اك

 | 2 ارو وأمَشلا

 مدلل ياكتال نكلوءا 0 0

 0 هريغ غنكيرلاذالضفلا فت اواسملا هسفريتءئالو كر الا لتقتن ا كلزوحالءانعم شار روبألاق

 ظ وهف 1َتْكو كا لكاذاانلياكت وهتلئاكو لفك ل عفوأل اوي املثم هللا حاصل جلا ليك

 | لمفلاو لوتلاةسي املا ىه هول اكمل نع م هسذع هللا ىذررع ثيد_-فو زمهلاءلئاكم

 8 ظ لعفي وكل وقيام ل ثمهغملعفتو هلل اوقتىأ لاقحالا وءاضغالا ءلرتوع وسلا ةافاكملادارملا 3

 0 ظ ليكبشترلا لكو رثالاءلمعلا كر ونيدلا قةسيافللا اهدا ار ليقو لكلا نم دلءاَمم ىهو كعم

 | نع ىوروهيفناكن مل اقيالهنال يبرم ففونضلا 0 اا اراك لمالك

 | ةديبعوب لاق ةكمله نازيمنازبماوةل ملا لهأ لاكم لاكملا لا هنا لرمي لصوننلا

 د لقأو: كمر بامهيفسانلا مايا وليكلا ن مون لكل 1لصأت يدحلاذ هالي

 ا | نمريثكف قد رول ارق 3 دحلان ارقلا لص نأىزئالأ راصمالا 7 "اسف كلذرعغت ناو ةني دما

 | ليكلالصأبفرعينلاو راصمالا نييك لكوهو زوم هد نع ةحلا د اوراجمالا

 | مسا 1 2 كون عاصلا ودا و وكما و زيسفقلا وموت مساهمزلام لك تن زولاو

 ْ | هئمعامتأت وج الفل كلاهل_صأرقلاو 0 سمو لا نزووهفاانمالاوقاوالاولاطرالا

 1 ع :اهفالضاهن:ليكلا ىلا نزولا دعب دراذا هنال زو: نزوالو لط يلب

 | نمور ىلادراذا هنال لكي ءليك هنم عام نأزو اله نافان وروم لص ناك املاك ا اوس

 0 ىجتىذلااب رلا ىف ساننلا تفاهتيالو ىنعملا اذهل ثي دخلا اذهرملا جيتحاامغنا ولاه ل ضال همف
 00 1 ١

 | عارالف اليك.ةلدملاو ةكعل سو هيلع هللا ىلسصىبنلا دهع ىف ناك ام لكو هذع ل -جوزع هللا



 5م (لبك ١ ماللا قرح *« فاكلالدف

 ايهاب نسما فرش هابلار هقلاتيسح

 تاس ”الاو هن ايماديدلا مأ « الدهكد يدا مت درطدق »* هسقئوديلامبارمسا للا ١

 سه

 مولي مثله 0 يس امري لادلا بابن مءالطاف رح ىف ةروك ٠ ذماهلاكب

 اوعقحأ اذاألو اوئتةءلع ارو ”وهملعموقلا لوكس 0 اوك) ةعجبأب ىأالمهكمرهالاذخأو

 ممشلايهيلعاويلقتا اولاكم اوه.لعاولو كت ليقو ه- سالو هرمضن ءنوءلةيالو هون رضؤهبلع

 الكاسات جرا لاحت نهال اد اولك لبوه برضا
 ىدعسلاهقاسو فرو هيسشي ىدربلا لثمءاملاف تثني تاينمكحما فو ٌىدربأ وهو تبن فلا

 لويد سأ ىب ضع تءعمو ة فدو لاق“ اودلا ىف عبي لص لئمءاصأو مظعأو ظاغا هناالا

 لاكردصم وهو هوحنوربلا لك كلا هديغ لاكي لكلا (لبك ) فاكلام طفتالوكلا

 ريب اية ا نمردسصملا نالذاشوهواضي أ ال .كمو الاكمو الكل يك« هوو ماعطلا

 هياوصو ىرهوحلالاقاذ كه ىرب نبا لا شفخالا ن ءليكم ليقدقولاكم كرب فامل قي نيعلا

 ١ .؟مماعطلاو فاكلا تممش تشاو هل_ءاف مسيرلام ىلع ماعطلا ليكو نيسعلا ب لعسفم
 مم 8 9 وم

 هلامد :وتسأو دسم ادولفيصاوخ وعول دو ماعطلا لوك لوةين مم دو طويكو طبخ ل ثم لويكمو

 ةلكوةلم اود ويضم فرخد_هبنوكتالةنك اسااءايلا تالاهامقام مذنيسحاوا وءاملا بلقب

 اول اذا نيذلا ىلع هاوقو ةءواطملا لعوداحتالا ىلع ثوكي لك اهب ومسلاق هل هلكو اماعط

 لكلا مالا سائلا نمهانعمبلعت لاه ”ميبغنالمسهماولاك |ياتوفوتسسس ا اا

 هتك ى اا مانعطانالف تاك كوهسيلعتلتك ١ والفن متلك اوةبكر رلاوة سلا لثم هرسكسلاب

 لمست ليك وسواس لثملا فوم هلاولاكىأم 50 اذاوىلاعت ها لاق

 ْ لو "هل بكءوسوتفسَح ىنيعللا لاق و اهفطم لكلا توك تأ اان لاا

 لا لاكمي در لو لوُكَمذ أى بةسغاو لورُعمضايقلا زوو ليكمرب هربو لاكمو

 ةئدرةنغل ىهفلوكماموةضخةس رعاهار امو لاك نيد حلا تاغ نفاع ىرعذالا

 اهي ًاناك اديدحمب لاكي املاكملا ثدللا لويكمتدوملا فايل ليكم ميصقلاةغللاو

 لكمال اولاكملا دريل اوُر كلاود الا لاس او 0 عملا اكلاتي هنمتذخ أ هيلع تلت و

 ريثكشلا ىلعتوكي تامتافلامألا ف هب ودساكح لثكلا نملك لجروةردان ةريخالاهيليك ام

 قاذ_كهىدعباهلوق

 تلاع اهدحنم او لصالا

 ةغالا بتك نماش ديا باسوف
 ةغاىرامك ىداعسلاهلعلو
 تنلا مضلاب دعددلا ق

 دعستدام عجار فورعملا

 مودع ها



 (لدهك ماللا فرس + فاكلا لصف 0ع

 | دل " راولا رفاكلا خفوءاملان وكس د ىرمش خرا دناطلت اها و تولكسكلا ها

 || قام ىبيتقلالاقا 1 اولا لدبلادلال دهكَلا نع ىور روىببتقلا اهني وتوبكنعلا

 زوعلا ليقوزومتلا ىذا لاقي ون توءكذعلا تد :هنأ ىنةعهلعل ق فك ذو نمايست وعل اردو ا

 ا | تيذيدعكلا اورام امن منوكت يتلا تاليا تان لاراب هايتس رابسفا

 ِْ د دوك ْن زو بسام ليهو هكر لهاك وهعضومفروك دذمكاذ لكوت تويكشعلا

 خرتارغمت نالرأٍ كر توك أو مدس لاق ميخرلاريغصت ل هاكر غصت نوكي ناو

 لاك ل مر عضوم" لير ومال قدك سل

 01 امترعَرهدلا اهل قل 0 : ”للهك ل مرتاح ير

 ْ : | لوثو سبق رعا ألقي موة عل ل نيدسأ نب لهاكوطو دسالا نم :لقوبأل هاك ىرهوملا

 ١ 00 3 لحجر 0 هك 'اموأ عضوم مسا رسكلاب ْ

 .[| لجرشسلاثم ىلعمالكلا ق سيل هنالةدلا ازهمفنونلاكلب 0 امأهن 0“ هاضعلا نموهو

 ٍْ || نمتناكولونونلااودا داز يحن موب نةرع لجل كف ن نوهت سياسي ازجاذو

 0 3-5 اوارامتض بنما ثم لاخلا واعي فرحا سنت

 . 0 اود ناكأل لعسْعَب « ةقيفلكنمتامل مسي صْحأ
 أ لان مضمر لاقت لح نمار ءاىل ارح اة ةدتحو لاق هببفتفل ليبكلا و

 رمت يه بارعالابالاق كاك روحا ولسبكلا ى.اسهلا فىرهزالا لو كااراصقرفج

 | ليهتكلا هيف اكو ليتك لثمءاسعسالا ففرعأالو لاق سقلا ىرها تدب دشن و ةفو ةورعم ماظع

 ٠ ]| (ننمك ا بحل ةريغص'هلذسلا ءارجةيناسع ةريعش ىلا مسطول نم

 01 | ىارصمن ع هلزعدارأ ن بحب واع صاعلانب ورعلاقو زوحملا ل.ةوتويكتعلا لدهكلا

 0 || ىبتقلا لاق واذلا ضو .وعلادلا:لدوكلا قك ىو َر ولولا َقح "لمان ا اوقار علا نمكننأ

 زول عت لاع قا تويكتعلات» هنا ىضعةلغنوو ول نعاس عمل اخلي

 ءاحوبأ لاف ةعانلا ةنيمسلاة ب : راطالدهكلاو كاذربخل قوام 2 اهقسوا مسن ذوحقلا لثسقو

ِ! 
 ا
 ا

 كس أو ىراونلسا ع نمو اعلا ل دهكلا ىبتقلاهنعىورامث

 اهيراوج تسال #2 راعلا ٌلديكَلااماذا



 لذ (لهك) ماللا فرح « فاكلالضف
 ا

 وهل دقو بدلا ىفق علا لدو هوه ليقوهمفتكن بامناسنالا نم لهاكلا لمقو جملا مّدقم

 ديم اللا و ننملظ وسهلا هيفتكع ورُد نم صدت موه لة و جسما فخ سرفلا ف

 ضعلىفو ا وش هولا هباك ف تدكس ١! نب ا ءاكح ل- هاكو ذا هنا ل زوسغلا ع نمناهلا وبّضَعلا

 هلوق 'وداصلابلهاص وذاهنا مد

 ملا قنعلا لدم ليوطهلوق مراجا لدم فولسا بي 3 روس * الهاكف :ريش قنعلا لسمو ءوط

 رام تلا اديها لاف بناملا عيسما مال امتنا و ا اك فرظلا عضومهيف مسالا عضو
 نكسا قشأ طفل اصقانللت | ,.*

 ف لاه ضاسلا لَ مهدتسو تاما ىفمهدمعم أ نالفىنب :لهاك نالفلوقب برعلا ن نمد> اوريغتعم«ىرهزالا

 0 لدا مدقمل ةعوهورضحأْ اذا ةيكادات ست نمرقلا قتال /عطلا لهاكع نمذو+ ام وهوتامهملا ف .٠. يل 8

 ء ىرت 6 انه هب قا 0
 6 7 3 : ادهم دوطي و رلوقاذج موهيلع سرافلا دقْعُمو حرسلا سور

1-00 

 الزالزلااج رق دار انما #3 الث اولاد ٌدعماذا

 ا النال ااا 6 001 دمك 3-هل اناك ينصح
 0 رق و

 هث >7

 ةالصلا تاهو أى نملا لهأ ىلا 2 قومك دهم الوتد رو رجالا

 لب الابل للا يدش: هطاس ءوأىل اهلا وأى أل يللا لد أوكب هذ ناىلا ٌقُهَّدلا باغاذاءاشعلاو

 مدقم وه ول شاك ع جلها وكلاو اهيااو راه ناعوت راهيداوه واهقانعأ مدقتت ىلا انا

 تناك اهناك اهنكامأىف اهتيثأى اهله اوك ىلع سو ةرلاررق و «دح:فمورهللا ىلعأ

 هللأ ىلص ىلا لاق نيفتكلا نيبام هوشو ”ةلراحلا لغاكلاى ءرهوذلا كالهلاو باهذلا ىلعةيغّدم
 وو

 ةدسعوب ألاف اذكه لهاكلا ع رف كراخلا ى :رب نما لاك لا اهيلعورضم لهاك مي ميدل سوهيلع

 رهلظلاىلافرعلا قدا تنموه موضعي اقولكم :ةبتق فرش ملطوفرلا

 نونلاب نهاكو لهاكو هاش وذاهنأل_حرلالاقن ورع وأ بكَراذا سرافلا هيذدخأي ىذلاوهو
 * مع 8 2

 يع راجت ني بصو فعرف خلات و هل اذاماللاو

 لواهكسلا تنكسلانبا روروكفلا رلاماللا تنقاعع ركل لسبقوًلاصشلا لوكا
 8و مود

 0 ا ق>وتو. لووك او ءركلا يم لاو

 لوهكْلاَو رع كوع انو ف ارعلا نم رمصم نع هز ,ءدارأن يهب واعمل صانعلا نبا

 فارس اكوا ةكلدك ل عأ راصت ملا او ىد لأ تازافتبدخكلكوأ ديد ل اكوأ

 لاعتو ءاهلا مضو فاكلا تغب ىرهزالا اهاورقاهمففاتخا دقت ةلفللاءذهرالا ننال دّدمْلا
 رس تك



 (لهك) ماللافرح « فاكلالذذ |

 دعب ةنأريغدج وهاديعس .وأ هلاق ىدلا اذهوى :ردزالا لاك ىمدالا نع هق رع نمردقلا لفسأىف و

 نآثي ,مايقال دمعت نمله فأل داكن . مئه فله مس ره يك اىل ص هلوق ىى-عمو

0-8 

 ١ ب لاقف باج أر اغيل مهام هاتان أوع مزاين 00 نموراغب ملا كلامع

 ١ لهاكميسقوةب الا فو يت لهاكد هيو برحلا لها لوقت برعل انهي الومهيفدهاجو .

 1 دارأانفاولاقل دمت هيلعتوكيىذلا اوطودراهط مدن فدوه وكلا هاك نكران (نوفورتمم

 ءارتالا ًاوعيسضيالثل كد اوراغصنم فات نمرمأن مامقلا 3 هيلعدة عت ن ندكه اقفله دلوق وعد

 ا وهلاقو ل عاكلاد_عسو رك أو لاق دهام يففلاكو هباجافراغص ةيدمصا 2 ! مهام هللاق

 قفل نحل رخعأل لوقو مدةناكن هاك
 98ه.

 وكدا اطددردعسئباحامر 3 ا او اع ىلسناكواف ىفاذكهدعسنباحامرهلوق

 أَ ! حابرساس“الا قو لصالا
 ١ ظ ىلا "تا ؤمتفلا 000 0 اسما 0 ها ررذ.دعسنا

 ل 0 لوط تح اصصلا ىفوءاهتنم ىدتد :او

 ولو هر و 0 ا ا

 لمكمتنلا مهعبرزوم # قرش كوك اهنمسمثلا كحاب
 ١ 1 ات

 مم 20-9

 ١ | 0 | اهل رزمااعم سمشا اا اضي ىشع" ا و كبس و

 5 ًاراصىئاارز وخامات تابت امم بكو كملاو ةرضنو هن سحاهاا

 0 مكتمل 6 أودو نسما فيك 1 تنامي هلرازالاكتابنلا

 ٠ | اهنوكما اهثسىهتنااذا ل مكمةحنو اهروو بيذهتلا فوا ل ءاذاةضورلات بع و
 خت ١

 | قلع امترهظلا ىلع أمد قمل هاكلاو كلذ مذعب ركن أو ضاسلاابسأ رلا ةرقك ”هلثكم

 ْ اسيرففصي سلا و رها لاقت تس همف ىلعالا ثانئلاوهو

 1 بصلات رلالثم لعادل 5 ىرثلا ه دما ص عدلك“ 13 اراح هل

 | سرفلا نمل هاكلا هريغلافو لهاكملا نمنطبميولاو دوران مروطامل داكار ذنلالاقو
 هد

 دشنأو هيفثك عورف هنم عفتزاام

0 . 8 

 بيتو فارئإ ع رثأل جدينعملادبا اكو

 ةيئاكلاو كلذ نمل فسأ جسالاو لاق لهاكلا اه ًوهو نيكل ع عورف راسا ةديبعوألاقو



 اك (لهك) ماللافرح « فاكلال شف

 ضرالا ىلا ةلوزن رحال وةرغممذهفدهملا ف ساننلا هلكت نيت . !ىدسعل ل _حوزعهللارك دلاق :

 اذاوروص:ءوأ لاك 5 هيف اغلا هب . الا هذهفد# ةمأ ملكي ةنسنيثالثنااالهَك ةعاسلا نارتقادنع

 هلوقدنمولهك هللاقد : هنأق نيس غلب
 0-00 0-5 ىي هم هد <و هم و

 يري اردقسم ةلزتمهتقاشن | نيس لهك له

 ه-هحو حرت لاقي عهلوق مدهجو حرض لاي عرت دش مثقها م مالغلا لاقي فار ءالانبا نيس عيبا ا

 ىفاذكم عم ُم هلوقىلا ذئنبح لهك هلل سس قوى هرهزالا لاك ةنسنالثو ثالثا ادد عقجت مه توط تاصنا

 1 ةدامىفهنرامءولصالا - ةور
 3 اذال-رلل لاقيو : ةدايابا لاقنالْهكول هك ومكه عخباو دوق لاكو هيانشءا نال

 لعل لهك مث عم هديل ا باش وا مالهكد نأ 5 م ودا دقواهيجرفيكو

 ىصعم ها كلذ
 دقو ةغ_صدنال نايتلازدوخلاهك وب نم 65-200 الاول هاك مهو لعاهارأو لاقل

 انقموضعيلاهب رضلا اذهنمدامفن ول وهلا ورك ذيلوءاهلاكي ردت متاح لأن عهمف يح

 ا .٠ و دمك هد 5 يع ا 1 7 0

 ”رلوك ةأصاو لوك ل جره ريغ هلهك "هل مث نولوةيتهل مشب هوجو رب ىتحةدرغم"راهك ةأرملل لاقي
 ركذيملو لوك ةأسم لاقي دةولاه ةنسنيثالثوانثالثامهلامكتسا دنع كلذوامبابش ىبغنا اذا

 رعاشلا لاك ارعالانب وةدسع وأو ىهمالا كاذلاقتهل مئاهعم
 05 عاما 2-2-2 للا

 ايمأ م الاهفنملا بزعلاو »* اسجلاولوكلا سرامأ #3 ارك اهذعبدوعأالو »

 ىوريو لاكن كهف له يدل ىفءاسدقمنأالاَلهك اولوقيلواله راض أ لوكاو 1

 ط0 ةلوهيكلا دس سف طي ل

 رسب ىو ريل هاك لاه لهلا قفهعمداهلبادارأالج رلأسهنال_سوديلعهللا ىلضىنلا

 نمامهوَبَراضو براضنزوبل هذ نا ىلع اهلا فب َهاكص نمو ريز مساعنا ىلع اهلا
 تت

 اذهدبع بأى عدرهنأ يرشلاديعسأن رك ذولا راصو نس نعم ينل »لوفي ةلوهكلا

 . نمءانعمس ىذلاو لاف هك ريغوالا هك هله[ فلس برلا لبرلا فاخت دقاطخما معزوريسفتلا

 اني لال ل

 نوكي نهك دقو نهاكلا هللاقد هله أقل جرلا فات ىذلا لجرلانألئسسمريغنمبرعلا

 لاك هنأ ن . اق هعمس اس ثدس هلا نوكيا مهد أ نينيش نم فرحا ذهواخيالو لاق[

 تاتو ءامسلا تت ملاقب اك ثوذلا وك د د مم هوأ نءاكوهاممناو
 و 2 + و

 ردت قدس انشا نمْحَش ربو لن نهار ع لقا راموقولا رغلاو نيرعلاو
| 
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 (لفك) ماللا فرح * فاكلالصف | عم

 تم

 ١ 0 ل هيو تينا ىاتيدسلا د سل كَذَا 00(

 ١ هزم لك لاملاتاَه كرداونلاف و انوحانعنمانملعن الف لهكور هسللاهمزخو

 8 هموم 8ك ملم ذوهدفس

 -و تس

 هماوس هدم 5.

 | فارطا تندر هنعجاذا هنرك وهن ريصرضوةه حز مم رو ا ةلكيدهت ددو

 ا عضوم مسا ل اكو بلص ديدش باكو 1 «(دب) هش كك ناكر ةدهرسشنتاام

 ا (لدنك )فا ارمسأ ا هريسفو هن ويسوي ةموصتلا لانكا( لثنك راع هقاوب وسساكس أ ىفادكم لاثنكلا هلوق
 أ وهةسهلافوةةينوأ هاكحرجأ ايدام مل همز هام اا اما ىل_ص الا

 2 ١ ب 1 1 ق حامعلا ىفو اطويض»

 . [| هعضوم ف روكح ذممرقلاو مرقلاو هلدتكلاالارع لكودسعر هلاءامو لاق دفءالدتكلا || ةانثملا ءاتلاب لك ةدام

 1 اهُمْضصيْلا ليلك لب (لغن 1 ( هنملقثلاودعلا ىف هنكلاى ةرهزالا ,( لعنك ١ ريصقلا مضلاب لاتنكلاو
 | : 0 0 سوماقلا قف وةدئازنونااو

 ا هلع هفرصيال نمبرعلان هرعضوم لكلوك ( لنك ]) .ةبق هنق ا ةمضخ ليلفنك -- ريصقلا لح دركل أ: ءكلا

 رويل ةةعتبلاسا هأ ررخ ةانثملاىأ ها

0 ْ 
 أ امَْعْنأ ىوهلاتارثألوثكب * ٌتآواسو لاصولا بابسس نيل ىوط

 | (سبك) ««الهكبدابملا اها #2 موثلك نبورع لاقو فورعم مب بة ىبلاملهنكىرهزالا

 5 و ا ء د دمد

 | حاصلا قولت ف تيارو بيش سو اذار رلاٌل هك لا (نوك) ديدش باص لديك

 اجرب ئجر ررعور كى ل ضففف ةرسششلا هطشوو ني النا اًرواج ىذلا لاجرلا نملهكلا

 1 لاجرلا نم لهكلارعثالا نبا لاعب ع ”الاونيلوالا لوُمك ةياورفو ةنئا ل د اديسناذه

 | لهتك ادقو نيسهللا ماقتل نيثالثو ثالث نموهل قو نيعبرالا ىلا ةنسس نيالث طم

 لخديمتلانا ىأنقاعلا مب الان ههلهكلادا ارألمقو الهكراصفتأ اوهكلا غلب اذا لهاكو لج رلا
 ا مولاس سيف

 هللا لاه ننس و ىدح | ىلا ني الثوعبدأن موهلءقو مكحلا فو ءالقع«ا ل ةبملا ةنللالهأ

 «مو

 ْ دارأارذلا لاق الهكو دهملا ف سانلا ملكي ومالسااوةالصاا هملعوانس ىلع وسع ةصقىفملاعت
 # هم مسعد

 | نيعتجت نيفوطعم ىاناك اذالعافلا عضوم ىف لعب عّضت برعلاو الهكودهما ف سانا املكمو

 رعاشلا لوقكمالكلا ىف

 0 5و هم 5 سامو

 رئاجو اهقوسأ ف دصق 001 راييصعلا عاتب

 6 7 م -

 يسولف هلوقيدارأة فدا ىلعلوكلا فاعلا بقدقورلا اجو اهقوسأ فد ماه دارأ

 دو 7 م5

 هنا ى<ينبدج أ نعىرذنملاىور ادعامو أ هينملاب اعدلاف اك ةفصاا لع لهكلادر ذالهكو
0_ 



 18 (لثك) ماللا فرج 4 فاكلال صف

 الف لماكريغتاعوالا نمو ف لجوز ع هنا نيدنوكينأامآذ نس زئاجكلذو كتي ديؤوبلا |||

 الكل ماكلا لءجينأرعاشللزوجصو ن جو هو حاج زلاوهو نصا ىلأ مالك هلكاذه ىرهزالا لاق |

20007 

 ملم

 لاقي و فورعمإلصولا باح سالمكلاو « الولدان« دسشنأوا
 ْئ مرمشعلطكملا اذ هلاقي 704 مو المكر دالك هقحالف وو هسة د دعا هتك

 ةغيانلا لاقاقلأ ل مكاو :املَمكَلاو

 دّدعلا كلذ هس تعرسأف »* انفاس اقتل

 نيك وملك ىأالك لاملااذ_ههطعألاقن نة ودفاح ل سم لاك و لماك ل خرو

 لاك ضنك 5 جس هلا بان اهلخا# ف 3

0 

0 

 دمج لوقوى 4 وحلا هقتساهلمكشما ومالا لاك الاو

 لاقو ةيفاقللديدن ثنا كرتاغاوريسلا ىفيدب ريو ةزافسوه لال وامك نيسان

 فاض نمو .باقتتعالا باك ىفبازن :وبًاهاكح تسر ة-يسراغا انوه وتبنلوامكتلا ليلدلا

 الماك نست ا تنس ناعاشت هدا ضأو فورعم ضورعلا اروطش نم لماكلاو ريغصر م خلاك

 ناكوةناكر حو هْؤا ستاك منال الماك ىهن قدم اونأ لاق و هر راد قسما وت لوكا و

 ل-- رلالمكملا ىلارعالا نبا لاكو هوا 0-00 0 3 ورفاولا الر اولا ن 0

 ىرها ىنبل قباس سرف مسا لفاكو لج 0 2 هةلماكلاو ملاوي لماكتلا

 درو ؛لسناديز سرفاضي ل ماكو سبقلائرهالناك ليقوسوقلا

 هسيفو ىىشلا سزاوقااذيز سرذ مسا ل ماك ىرب نبا لاقو * لملك ةرنب نم تزام *

 ىلا فاعلا لوب

 دارجولاب وعن معاي 5 قرش شح موي سرا 2

 5 وس و75 وهم

 رارجالاون اهمعطي لفشا 35 دوم .ادرك ياوقاي

 راطخنيحىأ اوسوفتلارظخ 357 ا ولما: رف

 - ناتو هرمز مه.و ىدول ساه

 92 5 اسألك "را كو لسكر ولمكمو لماكو لكو ىضاا رذأللا يدا 2ر1 قدوم الماك |
 ْ 010 2و و م8

 اصل 0 لدنك لروريصقلا لمسك 1 6 ك]) دب ديدش باص ورااكو ل ”مولتك |

 يضل هادم تا دانا 0 ةانلوقياسار ءاتءيدور رود هول لا ديماتشا 1 ْ



 لل (02) ١ ماللا فرس « فاكلا لصف 4

 أ ّْ | نعش كائانو لاقفاذه ل رثكيأ 4ليقف لعل كنا نانفءثيدخ فو دار

 اسر دتعد و غسل انةطاسالا لك عضو هر ةرخ .الا نس الاف ىرهاريغي هضعب دو ىرحأ

 | اما جالا لوقءنموناضع لول يلعو لات

 0 سور لاذُرو ٠ كرما هيمان / ىرصاهوقو اتا

 | تسيل ال نععو أت دقورتجذو عقر ف نر الو كرب لاقو لعن الدقو لعش دقىأ

 ُّ ,مهلانلشفالك انلاولاَقف اهلهالتاسنلا اوس مهلانلقف

 1 1 00 .اأةوقدلمو ودعا كانالو” وى ملالقف وقر لال عب اضالكم |

 5 00 3 3 بدك بدك لاكنغ #3 نيمو حسان اراه شرف

 أ كاع لاتفوتك نيف نتف عشت ث يدحلا ف دالك ئاهأ ار لو يف ىل عن نال عو

 صح لعفت لت هانعمو بت مالكلا عدونا نبا لاق هقالونرانالك

 0 امص هم ة 7و 07

 كله نالالك ىلاعت اوقك اهَفعجدرتدقو لاك فاكملا دا السعد راو ولا

 |يدقربا ترضون مق لدرجه دنا 27-5 باَصَسلا للا وم ىاذلاب
ْ 

 | ازعل الوكوالاب لكول- ولد كّيونلا لك تاهل ثالث

 اس
 هيوسسدشت أ آول ك عنا واح لماك نك

10 د اليك الوحر هلل نونالث * ىضمدقامدعب هنأ ىلع
0 

 وهاك أاوهتمسقاو تح اعائنلا تلك ارث اها لف لمكل لسكلو

 لا ' صال ل لمالك رطلكاو

 ةليمكت ظسأ هاوونان ا را دحاوووبليقمفار ءلارقن

 0 :صلاندازأ و 5 اوموهىف ةزاسن هيدا: ناكحنا لسبع :ول لاف هدمس نبا لاك

لواوس ناسي واو 503000 اذكه الماك قىئالك لالا هاطع ًاوةفوكلاو ظ
 | الو نيا

 رهان ءاودك تلح كرفكومانتا خمنال و ردد ولاق عم
 أ لاق د وهضعت

 كات اللا اوهانغمودن .الا ملوك تق أمك دمكلا تا م موملا ىاعتهنئا

 ظ | انكر شل نلت الال لوقت ميلع كتر ود 1 ار لا نا

 قوفمكل تلك أى مك ديك تلا البق و هناك ناني ل نأب ديرنام ظ
 15  نوجانفام

 هنلا



 ااا (للك) ماللافرخ *+ فاكلال دف

 احا رفا ضي امثال 33 ليضيف

 هل

 0 هينا ارادت لهقو ربات لا

 سقى رهالويغ
 و سا ةديدص همم #ثةهل سمع

 لاكد ىجنيديلاعلك 3 هيمو ل رأاهربىرت حاصأ

 ةمسؤه 52

 نيتوقرتلا نيياموهلسءقوئُ لك نمردصلا لاكذكلاو لكذكلاودبىوادتي تنل ليك او

 ةرورضى ءاحاع زو ىرهوملا لاق لاكذكلا لتر رخدالوقأ * لاقروُرلا نطابوهليقو

 ىدسالادثىنروظنملاقواددشمرعشلا
 سمو هةادو ٠

 ىلصي بهار ىفك عضوم #2 لكلكلا ىلعاه وهما

8« 
 2 «# ه-

 « لزتانفتنمافقومو 3 لكدكلا ىلع ءلوقد عن نال بهار ك ع قوم هياوصو ىربنب لاق
 117 رش

 نزحارلالوقىفةرو مضر عشلا ىف لاكتكلااءاجاغا ولكدكلاف و هرعملاو لاق
 2 الإ - موس َء و

 لاجمن متلجامىتقاناب * لاكلك لا ىلعترخدقوتلق

 (1لكلكلاراعت- 50 ددقو ضاراذا 0 |سمامىلاهمز 2 نيبام سرغن ! نملك و

 ش لسل |ةفص سلا ها لوقكو مسح سل
 ةاومرسا»ج نا و. هد 8-0 اي 0

 لكي ةنوازاع ف درأو 5 هلو ىل اء تاقف

 اهنبارتةيبارعا تلاقو

 همهم و ومع هو

 رهدلا لكن اك موشي اذ نم »* هلككرهدلا هلع

 سام هع

 هلوقو لكلكر هدلل تاععف
 2 1-0 ه7-م-7 -

 ارود صو اك الك نيهدىد * ىَرسلا مزمز باوهلاوسم
 و هو:

 لكدكملال قو نر انرعرلا رخأوامدق نيحذوتكف وراتلاعضومهانالا عضو

 رك اركبلك تاعاجلا لك الكل اوّةلك دلو لك ىنالاو ديدشلا ظيلغلا ريصقلا مضلابلكالكملا ١

 رتل ةكلاورمخأتاةيلاءار ككاو دلك الكلاب را نوأكت - »+ حاهلالوقدشنأو

 ود عيل للك بئذو سانلا ىلعهلكعضودق ليمن ةلاقي قؤلدح رلالالاحلاةلكلاوةلاكلا ش



 را ,١ .نكذنرع ء فكلازس 2 د
 هم اسو

 ' اهماَرقوملك ؟هيلعحَوَر * هيصعلاظإ فوت لك نم
 مدرع سم 4
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 ا ةلكلا ولاقى دق رلارتسلا ةلكلام كلا ىفو قبلان مهيشف ون تيبلاك طاق  ققرلا رتسلا ةلكلاو

 ليلك أعجب اورد اوهلارةلي لمةياصءهسش للك الاو نموعبا نفسو قنارايو نمءاشغ

 ىجنياهدشنأهلوقامأ ليلك الاهسبلأ ىأ لاكو الماك |حيتلا ىعسيو سابقا ىلع
 هما 5ه ةمرلل ىو 1

 ناجرملادلك عارم نم .. دب لولا كاان

 5 ليك ىلا تزاسن تهتقةنك اسفاكملا تدق هو ةزمسهلا تفذ حال ١ !مجاذهف

لل ]وس :رل> دا مءهنلا ىذرد رخو اع ددح فو ةلداك لك ك أ ىلع عمش
 قرب لس وهيلعدق  ىسدت

 مه

عم وهو أو لاك ا عجب ىف هههجو لاك أ ا
قلع ركلا ههحواتلمخ روح اة ما

 ا 

اوتدارأ القول لاه ةراعتسالا ةهج ىلع لبلاك أ | سو هلع هلئا
 ا نيرا ىاهيطاحأا مو ههجوّح 
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 فو الا لغا لعئلاء عنو 9 ةقاحلاكل عجيل كالا نالو ةطاحالاوهولاكشلان -

 | رادتسساوا نع عدمها نأدب ريل الا لم لامن اوم دملاىلاتر طف ءاةستسالا ثدددح

 | « سار لبلك الا ىرهزالا لاك ةفطصم 58 ًاةعراوهورم-ةلال ارانم نملزنم ل اكالاواهتاف“
 ةمو و

 رفطلاب طاحأ املاك رواه ويب عطب نال ل اك الاوهناونالا ن مان رتلا بمقرو نما

 أ 0 فونت ماو رون, ةذوذح كم ةسضو رو بطاح ذل هك تومدللان م
 ه تدور

 : || تميتاماذالالكنا لكدتىهنةأرما لكما كس لب رلا لكدتاو نمل لكس اكب اصلا
ُ 
 5 أ

 ا
 ا

 ا

 همم راف اب رسمت ربا دشنأو
 و ووو ه2 هر

 رودملانأو 5لاك رشادأ 5 2 نعءلكنتو

 يت

 ىشعالا لاق مسنال لكن لج رلا لكنا
 سو 78- اها هك 0

 معاتسهمدن ناوذلا ىح 5 ام "اكن اذِءَرْعن ع لكشيو

 مكس و سدو مر#

 د داو امردقوه قبل ميل لالك او تانسالا هنمودبم كلذ لكون لاق

 ا ءاشغنأك ءارتىذلا باصسلا لاك الاد قربا مسماذا قيل باعسلالكاومضاب نم غل

| 9 

 مامغلالَمك اوباصسلا نمعطق فوحىذلاو هلاقب بدق عملمىأر كم باممو مسن

رحالا مست لكك اوقرلا نعباصملا لكناو عسل أ قربا
 01 امال نبا نمت

 متاوللا ماسلا قربلابل 1ك « تأسف هاف



 ١1 (لاك) ماللا_فرح # فاكلال صف

 كولا د. الكمتا درص لاسعت وامس لكلا لوب كار ءالايانارأ ارأ ىذلا ىره .زالا لاق

 5 ونعظاذا ل ءكيمنال ءالود لعلم عنى ىلع رددقيال اودود ودمع ىذلأ ا الئمدب ريق

 ءانعمماهفتسسالدعلا سصهأد ن هولك ُيكااذهم ومس لهىلاعت هللا لاشذ ناكمىلا تاكمن نم

 قهب وظف: لافو ىربنا لاق هلالح لج لاخلا نيبو لكلا هلانيناو 9 7 0 وتلا

 للا سارو وا تالاقوتللا ب لايف ضيع لأناس ةوهءالوملع وه ر ارا

 وه ُك كلا لمن الك ةدسخ ثيدح فو لمثل ملاتعلا لكلا ئرهوملا دوويلا سب مدر
 هم

 ثددح ىو لطول رئؤسشيدنل سول نك لاو. 02 :املكنم للا ف )

 مكي كل اىوربودوق هوقرطتإلامو مكان يعمكيل ١ لوبا عأمكل 0

 فيلا لعلك كو تأ هالا ن لك 4 عم طعةلامع :ويزهأ لري توسهذلح رلالاك وكلم

 ءوسةلكبن الفا, لاقب لكلا ى موناسنالال اسي لع ااو ىلا ارعالا نبا لج عبسلا لو

 هرصنلم 2 :لاق و ةلكلا نب لك تى 3 اوق ةردصمةلكلا اولاف وسلا ىأ

 يعج كالادغتأ 1و مكرم دق قمتي لطول كلاعب دابا اكْاوسأَد اردو

 بروسيا اذا ثلا 3 0 بصعدة دع ءادلا قرع منح

 ل و دادضالا نمد اكنجامو بدك افك لك اهلج لاقي هل توكيد فولات

 لبس مط ديزوأ
 لاينر * حل برس ناك الو - 1

 لاقلليالول كير لاناو لاكي ورا يدسالا نالاقبنا مسيل فان ءىرذلاكورو

 لاقو عجريف مجهر رةىلع لحل آجمل اودنر نر عتب ىىدح عجرالف ل مس<يىذلا لآكماو

 ش ىدعملاةغبانلا

 الغى لا, تللضدشاو ٠ هلك انمار موانسركي
 لاقوا ةيواع 25 راج. معطل ىأانالفنالق أك لاعبا شمالك لضام

 فيوم ربا لاروع وت خردل نافارا لولكم'ازملا د ةح ا
 م - - مه < ةرس و ه- لن

 عماوصلا ىهو لاكلا لثمّدتاهعفرل لك كلا ل قاهل اكو روبشلا ضن طق ن عى هت ثيدخلا
 5-5 8 5 ها هع 0 7 2 1 5

 - 3 -” 7 و 5 ص

 دشنأو تسلاكراصفطيشامزوت_سا ا نمةاكل ادشعولأ

 قاذكم لا هحرفو هلوق

 هدم ها ررحو لصالا



 لكل ماللا فرج فاجلا لمن ١ ١غ

 نبا وهداّفك ارم ديزاج مه اوقدج ىلءلاحلا عقوماءقا راردصمةلالكلا نوكتناىناثلا

 أأرردقت ”ىلع ناكربخ نوكتنا ثلاثلا هجولاو بسنلا فادي ىأ الك ىع ناوين دوه دىع

 1 اهدحأ ةلالكلا بون ىف جو أ ة سيخ هذهذلاك ةلالك اذثو روكا ناكتا اودرب دقت ف اضم فدح

 ْ أ لل قزح دقن ىلع اردسمنوكتنا ثااثلا الاءنوك نى ادلا ناكر يش نوكت نا

 || فاضمفذ- ريدة ىلع ناكرب نوكتن اماما لالا عضو «ىفارد_صمنوكتنا عدارلا

 | نودثررومل م“ ءاةلالكل ا نأىن ءأ ةغالاءالغلا و ةرايبلا لف أ بتاع كال يسرا اوهاذهن

 ثراوللا.ه-1ةلالكلانوكتنا ةفوكلا لهأ هو ةغللا لأ نم عوقزاج أ دبكات ثراولا

 )| ْ ىلعةلالك افءارلار 1 ةلالك ثر رول جراك تاو نس. اةار ةاهنمع اما كلذ فاوص>او

 || د | هقتالوسرابلاةنارباجل اوةباضأ او محا ومالل ةوخالا مهو تيملاةثرو ى هم دءا ارقل هذه درهاظ

 | 8 بولا ف تبصنتاامل -:«ىلع اب ةلالكباصنتنا ناك هج ولاذهةختيثاذاو ا ”ريامنا

 ظ لوالاوعناثلا نوكل فا ا ير نو دوك تارهولوالا هج ولا نم ماسالا

 ١ 1 كيذا كنك ولا دلاوالودإوم يف سا بارا ذ لونك ةلالك اذ ثروي لبر ناك ناو هريدقت

 5 | 5 رونو 21 ثرو دولأ ١ شار قر هذولا ةلالك اذو رب دقت ثرولىف ةريمضلا ع نمالاح

 1 ا لع لع ةلالك ويا ذنف قمن لاعتلام يراو ثزوو ىأ ناو د ثروؤشزو ىوعشم أ ةلال

 18 ٠ ثراوللال وروما دوك 0 ناز انا ل ذىتااىلوالا

 ش ْ ةرامل عاف عقي دقردصملاو ثر ثوروملا ىلءو ثراولا ىلع عب ردصمةلالكأانأر ءاللاو لاك

 01 | دةنامهفلك لو تاماذاف لحرأل كاف :رامنالا اوبالاريث الا نبا لاق لسعأا اوىرخ ل وعفمللو

 ا ٠ ًاوهنددداوح نم ئدلافتحاام 3 دقو ةقالك ن نيفرطلا باهذ ىعسف همفرط باه دنع تام

 لاه مهلا ُُص ااوهنلا 3 نوط.هك ثار ولا تال تسد ولدك |

 يشل اظعناك اذا هب هبال ٍةلكلا لاك لوك أ |

 ا 9 1 هم قو ىلعلقن ”ولاّيعوه ىذلا لكلا و

 للا ولابع ىلع هوتانارقا ذىأ الكم تصصأوالابعىأهسيلعالكهتإ ارد 511 ودراصاذا الكم

 0 |لعممسارسخفم الاو ىكذلا 0 اول بل لكل الولع «لكدقو بسم
 © - هم

 ا 000 ءالا نيا فرضا رب لير برا ا ليرافرلا



 5 (لاك ( ماللاق رح فاكلا لصف : 1
 يجييسسسسسسلل١سل١>لل ل١١ سم2 ل2777 طل ب يسم

 لدو مالاوبالل تاوخالاوةوالا ىعةسهرة سه مالا ةوخالا ىلع ل ة-شن ةلالكللا نا نشيل

 هلوقوهو ةلالكداولا دعب ةمصعلا نمءاملوالارئاسن أو ةلالكب سل بالا نأرعاشلا لوق

 000 ىج اكل ناف

 رئاسومام الاون وواسع الاوةوخالا م هوتالكلا ومو ْاذا ل بنغأ ءربملاانأنأدارأ

 ةريشعلا نماللجر نكون لانا ن ملاذا حارا نما بالابسغن ماتوا

 ةلالكا ودعا ل ءرهزالا لاك 3 الكم عنباوهلالكلا ىف تبا اوهاولاف

 هربد_تف كْدع للا لب ب 0 د ىَدستام امهم ارعا ولالا يبن ملت هرقل همهفاف

 نالعاىرب نبا لاكو 0 او لق ةلالكلا, نمدرسفام ثيل يدخله كلذكمدجت

 اذهان“ يااوالواداو اضلاذاْلع وهف ةلالكرالكل كيت ممالك ردد ىهلصالا ىفةلالكلا

 ىتناكنا اوثوروملاتسمللامان وكف ثدحلا نود نيعلا ىلعةلالكلا عقتدق خلاق اهلسأ

 ثراوللاهما نوكتنأزاج ولاق هقلاقولخشى أهلا قَحاذه مهلوةدح ىلع ث دلل مسا لالا

 نأن منيب صبلارايتخاوهلوالاولاك رئاغىأروعسامو لداعىألذءلجر ههلوقدس> ىلع
 ادلاوالوادلو فلل ىذلا ةلالكملا نا يالا ىفربسسفنتلاءاجهملع ل ثورومال مسا ةلالكلا

 ناوهريدقت ناكربخ نوك_:نأامهد_>أ نيهجو ىلعذم الا ىفاهباصتنا ناك ت يمال هتلعجا ذا

 نملاختا ىلعاهباصتنا نوكينا ىئاشلاهجولاو دلاوالو دلو هل سلال ىأ ةلالكشوروملا ناك

 حيال اولاقإ رخل ةرقتفمت سل ىلا ةماتلا ىهئناكن وكتولالكوشو ثرون ىأثر وف ريمضلا

 ثروت هلوقىةرئافالو ةلالكلاالان :وكبالاهربخنال قوما هرك ذامكح ةسقاثا نوككنأ

 نودشدعللا تلعن او لع ىأ ةلالكوهو ثر و ىةلالك توعلج ردح وأ عق وناربدقتلاو

 فذد>ر يدق: ى عردصملا لءاهماصتنانوك, ناهد .هح وأ: الث ىلع ا مياصتنازاج نيعلا

 اهوةثروىأ ل الك نعال كلم نان حدو « قدزرفلا لاك ا؟ةلالكةثارو ثروبهريدقت ف اضم

 ليلا نيم لاتودتبةثارولابز رققئارو

 بالو وعن ن اهلل لأ » ةلالكنع سماعي فوسامو '
 # د5 بم

 هحولاو ةييديعناوهازلا#ب رادار ذاخيسنلا ديعب ىلا اودهمهاوته فهو

 ( رشع عبار برعلاناسأ 5-0



 د نر ءلاانق

 | ةدضافيا لا ليعتسلاوهوزالالا ةلاقوابسمأ | تي ان اكس همس

 نعل: ضرع 4 هنربإ ىأ“ د هثريو لوقت برعلاو مالا نمةوخالا هعم ثرو نم ةمصعلا نم

 اةيارفلالاقاز تلا وديزت
 ا كفو نفس قانا 2 الكرخ نقم

 ا خارتمئلالكى نر ِر ورك قاما هنافارعا نع ىو دعانالا ملاوث ودب هلالكتلا ىلإ رجالا با

 | سلودلاولا الزل هنن رطذخ هن اك هف :راطت ىأ ب سفلا هلاك :نمردصمو»لاٌد و

 له ف اتخاودي ,"الا هلال ثّرون لج ناك ناو د زيزعلا ليزنتلافو ردصملابىوسفدح أ مهئمدل

 | دلومثرل نم لكتلالكتلا لاكن ةدسع ىلأن ءهدن_ ب ىرذنملا ىورف ةلالكل ايست ىف ةبرعلا
 | اوممداولاودلاولا الام ةيارقلا نمةلالكلاءارغثلا لاقو شةخالا لاق كلذوحتر خأوأنأوأ
 أ هتمسو لاك ه راح اذا سنا هلاك برقأ الا برقألا تدملابسنب مهترادتسالةلالك

 1 لصالا ىلع الا عى ةلالكو درا صف هدا و ودون أ امه وةافرطدتع طقسنمةلالكلال اوةدةرع

 : ا | راقي دعو لعرعزالا لاه هنعاظف-هتتكلاق مهيلعألاعراصفنيفرطلا نم طةسلوةد

 0 لصوتلاتيثأف توملا ىعنم تمغش ا ضرم تضر لوي هنالثراولاهثأوةلالكلاكلرعسغي

 ١" | لبوزعهقارك ذفداوالو هلدلاوالهنأدارث ٌهلالكالا يثرب سيل ل ىلا تاقتفاسوهملعدتا
 | حأ هلو سماوأ ةلالك ثرون ل_برناكناوهلوقامهد أ نيعضوم ف ءاسنلا ةروس ىف ةلالكلا

 ظ | ةلالك بنو ثروثروأ نمال ثري ثدو نمشدوب اوقف سد ام نمدحاو لكدفتخ أ وأ

 ا أ خاوداوال وهلدلاوالىأ هتثر وبنوك لاح ىف: سهاو أ الجر تام نمنا عملا لاسملا ىلع

 ْ ثددح وهوثر رول اوهوةلالكا انهذ تدملا لععف سدسلاامهتمدحاو لكل مأ نمتخأوأ

 || ا هلداوالو تيمللدلاويسرل ثرا اوٌلكو هتنروةلالكو هذ داوالو هللا والو تام نم لكف ثراولا رباح

 |رمسرما قطابصوةنشلا اوليزتللقفاومةس رعلا ةهجنمقتسشماذهو هنو روملالكو هذ

 هلل 0 هنمهيل ا نوحاةعام وهيبلع سلي الثلد_ةفرعم

 ا 0” يسن هل سيل تو مانا 1 ةلالكلا فمكشني هللالةكنوتفتي هلوق

 ا ٌفصنةدحاولا تالا ل مدف مالاوبالاةوخالاو مالاوبالل تالا انهه ةلالكلا لعسفة" الا

 ]| نيدشالا ظل _ثمرك ذللءهنس لاملا عسج ثاوخالاو ةوخالاو نشلثلا نيت>اللو تدملا كرتام



 ١١ (لاك) ماللا ف رس نب فاكناا لصق

 أءاشنا لتعمل قالثلا ىفانلكو الكر مسفماناو لاك ةدح ىلع امهنمد او لكل عحاو الك والكب اب ْ ظ ش

 ىعمئدؤت فدو هروكتم مسا ىلع ركع قت ىرذتملاهنعفداف مخ ثيهلاوبأ اكو لاقت هللا |
 لئورامضالا فامتيروك اذااشبزئابرتو ةرخسادزسلعالوم ماض ٌلئاس ياو |

 نوميبأب خنهلكي هدنكو نعو توعجأ مهلك هكتالملادعسف ل_جوزع هلوق نعى نيدجسأ
 نوكيالىذلا د_كوتلا,هاجا د.ك ول ةصواس-ا:ىهن وكت نيئيش لمت مهاك تناك ال لاقف ||

 مهضعب د« نوكي ثا لق[ هك الملا دس تءاجو) لاقف اهنعد ربما لثبو 9 اديكؤالا

 اودحسنوك«نا لال مهاك تءاج .وألاقةنو ءجسأف هلل قف ءازحالا ةطاحال مهاك هلوةبءاسفس

 تلخدند- ا« تتجت مآ نوناكدرب انالدتان روعج أ تءاش تافل تاق دف مهلك ْ

 نعريالاةلالكو كدا 0 كوت ءاطلاة_ع رينو تاخير ل

 لجرلا لك او ايعأ اذاريعبلا كلذكو تبع ىأ ةلالكولالك لك تكل تاكو امعأ ىنايعللا

 موب تاكوقلا لأ و ريسسلا هلك ًاهديسنبا هريعب لك ىأاسضا للا لَك ًاورانعأىآ يعي

 لكيديدحلا؛و ل نخل ا لبا لرتاحجسيلاعتلا نيكلا وفيسلاانقق لكلا ل
 مهم م سا م# مم

 ةدعاسلوق لولك لاىفىرب نءادشنأ و عقيم ل ليكو فراك وكر وا الكيد

 حامرطلا لوف ةلك لادهاشو لاك هب لواكلاو ةءارضلا كيناَشل .٠

 0 حسا َّس دم مدح رأت أزف نين-ثيد فوه عود وي بتل انك

 ال لوك هرضن لكم مذع لاهو مك حت اقع قلب الا روظنملاو ققحيملاذا ليلك ف رطو

 رفعي يدوسالا لوقو ردصملاو ل فا اىفءاوساهاك ىنايعلل!لاقو نا سلا كلذكوءاكبلا هل اوان
 : الالك تناك اينأو * لاوط نم راب

 دادس ثوديدشك لب 0 57 ومايا وعابج وعلا 55 لك خب وك نأز نري

 در 1ك ف ولك و ةلالكوذ ل 5 ناسلوهلّدحال ىذلا فيسلا ليلكللا ثدلا داع -وذيدحو

 اللعن ماما ةربالكتول عبي سانولاف فرظلا لياكو ناسنلال ياك لجو

 ةياقرااق عضوملاذهريخ امل نغ عبرا ءيفلكّتعشومدنا قدلاونورضبالو

 قرا ثي> نم 2 رادفو لعب * نقلنا عال مالغلا هس ْ

 دااوالو هلداوال ىذا لح رلاةلللكلاو « فئشوابأ نعل نملصالا :تضاسلا

 اني لا نم نكي ملام ل قو ةلالك 03 :لخرلا لكدلاوال وهلداوالىذلا لحبرلا ٌلكلاثنالا لاو



 مهلا مالا مالا وح . فال لسن 2
 ةهجهتشل

 ”و م ء

 ١ رة اااناز مه خ 00

 ترا يور علاش مك لدكنالشام

 1 و ل 1 و 5 ارهاب 7

 0 ” ةمادراسلاا ل »* اين اكضأي راق
2 

 7 لفكلاوذو ىيمصبال الوهديسنبا لاك م ودل نِمَحدقىأ نامذلا ع يرغب ريا عال بانت

 ةياع :اهلدك هنالل كلا اذى هسالاقكلا نموهو ني_ءجسأ عبيلع هللا تاول_صءاسنالا نم ىن مسا

 0 ا أسرتك اذناحباجزلا لاقو لقكلاكءاس كسدلي تاكدنالل قو لمَكا اعىف وق موب لك ةعكر

 ١ ْ هيماقف حلا ص لج دلة لقكت ليق ا هتمأىف جناب فكت هنال مسالا اذهب ظ

 أ ْ | ىفىتالا اور ذل قلطنمو ةقلطنمن اكو قاطنم مهلكل قب“ ءارسالا ع ب لكلا لاك )

 0 ؟ادلا ع ددسناوى هانلا كلذيدي اري ماعلا لك ماعلا لاق وٌةقلطنمْنمكهي ويدس ىكحو ءاوسُكلذ

 |فيضألم وهلا سدلفموقلا لكتب رضوا لكتذخ أ مهإ اوقو لاصإلتا نمدههةصيامف

 | هلاىلا 0ك نازاجاكناو كلاءا بأن عةرابع كلامنا فارعسلا نب ركبوا لاف هيلا ١

 ْ ىلع لوم تقتنع لكوني رخاد ول كو كاعت ةوقامأ هيلا اهلكءاس“الا فاضت نا زاج

 ْ نم ضو عةعاجبىلا فّستلا !فةفاضمرغدبفالك نالانه هملع لانا هن" اكو ظفالا نود عملا

 0 ظ مهكر ةلصيتلاتادو ةّبلا عجبا ظل همفن كيل تناك للقول هنا ى رتال ريدا ىفةعاججب ارك ذكلذ

ٍ 
 0 عملا ىلءوةرم ظفللا ىلعا اي 000 كل اوةتاذه ىلعف لاق عيءانغودجاو هن

 ا 1! قنتمانبف دال ازياجوهو ماللاو فاالاببرعلا نع ع اونانف د رخأ

 00 لتوزسمن اقع انا نباح -رلا الك م هلوق فلاب وثيللا بيذهقلا فلو أت فضأ

 نمالك ل عجتال ةغللا لهأ ند وريغو رود نمونأ لاق س .قئنلاو ف رفقلا, عملا ةينثتلا نيباوقرف

 ىرهوملا ريخلا ف ةعانابارك ةمقذتسلا لا ةلدبتيابلل ظفايءاحخل اد رق ةمانقلا موي همن

| 

ْ 



 01 (لغك) ماللا فرح « فاكلالصف
 تك سس»

 نيل ىأ نيلشك مكتوب قو اناا لفكلاءار ةلالاك امملدك هلنكي ةئبسةعافش عنشي سو |

 فو بصالاو طظملا ارسبكلا,لفكتا رب“ لا نمد الفك لةعمللا تي ددححىفو نيذع_ط ل سيقو

 مهلوق ن مذخسأ ب يسنلا ةغللاىلّْفكلا اجلا لافو لفك, طع ىلا اند عورباجت ند

 ومع 8

 هلل_,قاماوهيلعتبكر روءا هن م عضو م لعوأهمانسم عت ذاوعبا كت

 ثديدحفو رهظا |نمايبصن لمعت اياد تس تارا لقتل !ليقو لفك

 والم م لا” دو

 تلفكنت لاق : يعي ىلع نالفكتم ماشد ني ةلسو 3 هعدر ىلأن بش اعو دك نفعضت ملا« ىلك

 لذاكرلاورسكلا,لّذكلاءاسكلا كلذو هةبكر امك ك همانسلوح تردأ ذا هتك اوريعبلا

 م 8 وم تم

 5 زبدلو ل. ةئقلاءتثرق رةدقو ا ارك زاهلمكو: ربزعلا لب رغما فو ءايالكو هلفكي لفك لئاعلا

 هلةنملا فْنيتاهكميتملالفاك وانآثند+لاىفو ءاقلارسكم اب ا ركزاهلفكو ئرقدنا شفخالارك ذو

 عجارهريغلو ةلىفريمذلاونيمذلا لمفكلان موظو هلى ف رملا يتيلا ىمأي مئاقلا لذاكلاو هريغلو

 لت هريغلاسنج  ناكوأ هباسْنأو هجرى ركنا ناوي !ناىألذاكلا ىلا

 أح وسار لفاكبار 0 اواو لا هيعبصارلا ةراششا نيناهك هلوقو

 نوع رسخت و نزا اوهدقوثيدحي فو همأ عمد صأد موقت وهن 33 هناليّلا

 ص نانوان قس ضرأو»ر ةصو ل فكن مريخ يأ دو هيلع هقنا ىلصهلتا لور نعي

 3 ولة كح لئاكلا عجواضي أل. فك الاون ماضاا ليفكلا ولفاكلا وركب نب دعس ب ىف

 لكك يتسن ذأ و زاهلغكو قي دَص عملا فيل قال يفك عملا لاقي دقو الك فكم ْ

 لقوم لالا ارولابملالسنكو اهيمايوايقلا هضىعملاف اركز اهافكوأرق نمو اهتناضحم

 تنكر منذ لكمال كس ' وهن ضلك لفك زلثكو ةلاسشكوال اوك الشك لفك يلجرلاب

 لك هبا هقنمش اذاالاغك |لاملاانالف تأ اديزولأ المكَت 500 ءرغللاسايدنع

 حاجزا باطلا عوامل لاقفىلاعتهتلالاك ملثم لمفكسلاو الفك الوعكهن 3

 ىنعمنماضو ني_هّضو لفاكو لفك ارعالا نبا اهنع تنأ لزناواهلثك انى تلج هانعم

 ب َراَثيدحلا فو علف قواد ل_فةكىذااوهةلذاكلاامأو سيذهتلا دحاو

 دهاعملادقاعما ضي وهو فلا ارواحنا لذاكملاو يتلا ةقفن ل مك ناكيملا أو زوهو لاك
 5 4 ع

 ريهرْنب سا دخت دن دشن أو ىلارعالا نتا نع ا

 ملا لجرلاب لفكو هلوق
 لفك دقو سوماقلا ةرامع

 مركورصخو برضك ل حرلا
 مييكم ها معو



 (لغفك ١ ١ ماللا فرج 3 فاكلا ل دف 000

 ظ مانسلو>ءابكلارادبن أو هوت كا ارلاةب لدتك !املفكلاو ىردوملا القكمملع لعجيبعبلا
 + نان لكل اافترخأ ناو * دسللاف لسحرلا تل ءصءاسك لثكلا وبكر م ريعبلا

8 
7 
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 ىارعالانباهدشنأ لوقو *»* لفكلاو ليلا ةعوف ص ةرسج ىلع 3 بروذوأ لاقو

 6س هو

 ١ ةيسكاالا نملفكلاود رتل ذاكتل ادا 9الاقفوركم و ةلفاكملا لبعالا دلت |

 (وهو ٌباهذلاو ميلا هذعتازأو ىدفنهتنرلا دفءانعمئشلا تفك دق مهاوقىفىراسنالا نبا

 |وأ آيس هةفاح» .اللالا همر 23 ها

0 

 هس وه- هم هسا ةدمم

 0 ما ماو اوَض « اهنودح وع مس

 نوكي المبكي م ىأ ناطيشلا لك اهاف هنورعالو نالا ةسأ نم برسننال هاربا ثيدحفو
 'ناطيسشلا بك هلو ورعلا تاذ نان بكرملااص فكما وكلذ ها ربادركا حخاسوالا نم
 مركب ارغلاو رت نيهمانعان رارخ 1و نوك ىذا لاجرلان .لدكسحلا و

 مكين فالف ل. اروهظ ىلع تي شيال

 ماضعال اغادتسو رمل لنك « ةمتغداوكلا ىلع ىلْعَلاَو

 نوني شعل لالا عا

 ْ لاغك أالولزعالو اكل قر واوعالو ل ميغ

 | هعحبو سرفلا نام ىلع تشيالىذلال شكلا بيذهتلافو لسيفكلاو ةوةلوقكلا ممالاو

 ا دشنأو لافك أ

1 

 موص

 ظ الافكأ أالواوبكراذا اليم * ىنا اوكنورْظاَف قلتتنكام

 1 فرعأامذخ5ل فكلاك اهلك لاقفةننف ؛ة817 ددوع مون عندي كفو ةلونكلا نيب وهو

 ظ بوكرلا لعردةءالىذلاوهلبقورار هلا همه برحلارخآف نوكيىذلاو هليقركسأ )ام ةلرتأو

 ٌْ | لسثكلا اوةنادلا ارولغ ىلع تيثيالىنلا لثكل اورودنمو لاق هني مذالووقئث ف ضوبنلاو

 | لقك اذهراقبالو رجالا نمشالفك لاعب «ومهضعبديمعو مالاورجالا نم شاول

 ا لذكلا 7 بيصنالو لفك لسةنالفتدرفأ اذافسصلاك هل مهريغل تأ هدقن لقي لا

 ْ هن دانيل ملت عت اوييرخا نم ناك 2 4 ناننافو لئلااضيأ



 نبه لب تنافس« لاكإم

 ءاه ةالالّك ل 3 لعفا ذا لسغلا «. اعو حالبالا ؛_ءبولا زنالا لبق درك ذوي هلا ءانعم ل سكس ْ

لَك أ رو هللاالا لاسكأ الاف شا ثيدهاىفو نيناتثلا |
 هانعمو لذ ةروت قلم عماج اذ 

 ا

 كأن مبهذ م ىعاذهو هوضولا هيفادغاو ل -غلاسكمالا سيل ثلا نبا لاقل دك اراض | ا

 د_فورهطتلا هيداريو خفلا.ىوربانههروهلطلاو ب وسنموهولازنالا نمالا بيصال ل دسغلانا |

 لوقو ردف] تك 5 أول ينل لسكو رداطملفامدوقولا اوءوضولاوروهطل اهياوشسلا ل١
0 - 9 

 كاما سجال لبا بمس اخ * لسكيداولباو تلسك نأ »* اصلا

 ا

 ء|

 لاق ناقل مسندم جا س ودق سقاس رولسكلا و تاع ىل رعءادلا

 هريغلافوأ ,نمغزناذا فاذنلا سوقْرتَو لكلا از ءالانبا 5 كو ةعقسم ل خسأو *

ا :لسوكلاوابنمعلخلاذا فانا سوقرتو لكم ا
 لحرلا ىعبمشنو فاّدألاسأ قررو

 هَ

 اذ دل شك ىف هان رك ذدقوةغل ا ميفنب ثلا لعل اوةشدقلا قنيسلاب" النوكتلا )كك ةجرتفوةرثوح

 لقوكلا ,(لشك ( فاقلا,فرع'الاو رابغلا لاطْسكلاو لاْسكلا (لطسك ( اندم

 ةشيفلا ف نيسلا لوكا روصتم وبألاكاضي'شفلاو شوكلاوهوةمضضلا خوظعلا :لشْلا
 5 املس م 8

 تءءورعشوره»و مشرو مسر لثم ةريثك ف ورح ىف نيس ا تيقاعنيشل !نافذغلاهيفنيشلا لععلو

 لدنج لاف دوسالاريصقلا لاجرلا نملعكلا (لعك )رة فدل اوةفدسلاو كعَو
 هما د م عهةدسدو

 رصقوداوس سعت ل عك 0 رذقح وراه ىلا تدمصأو .

 شاكلا ىدي قلعت لءكحلاو ىلارغالا نبا نع هعّضي نيح يد لكن دعست .رالعكلاو

 اذيدشاودءادع هلاك لنك (لعك ]) ودعلا نمليقثلا قع ملت مز حشولا نم

 ىربئبادشنأ عارك نعى طن دودع "لاتعكلا (لضك ( هنمْلَطْعَك ش ةواممطب| ودعادعلبق و
 ةو ©

 لد هلا ماذجابالا #2 لاتعك د سِتوَلا كردبال

 لّقكلا (لنك) اديدشا دعادعافا لفك "هلمهملاءاطلا: بوشعيب نعف ورعملاو

 عمجباو :لفكلاءاز ازمعلاجا اوةبادلاو ناسنالل نوكينطقلا لبقو زيقلا فدرليقو ردعلاكي رخضلاب

 هأق :راطدةء.ةذخ ويءانسكوه دو لاح رلاس 54 صه نملذكلاو ةفصال ولعفهنممُو ال اولاغك 5

 كال ذريغوأ قرخ قرش ن مدخل ريد: سم'ىثوش لبقو زمعلا نداممتةرح 2 م ولهاكلا ىلع همدقم قايم

 خيي حج ججححججبببييييحبيييح سس يي ييييييييييييجييييييب(ي[يجطيبيبييييبيييييييييجججسسسسس777لل ي _ساللس

 لّدتك اويدقعم ئعيثاط.ثلا ذك خلا عفار أ ثيدسحح فو ريعبلا مانس ىلععضوو

 حجب



 (لدك) .ماللا فرح *« فاكلا هذ ظ ١

 #00 000ج ه هم 0 802

 : | , ةهط:ن> ةفصقدشلت اولي رغل م هدمقنو هم ده ول ؛رثماعطلا

 1 ه مو ةهدهدو ةهة< هو ةمم ىف وامس له هد
 ١ لصقلا نمتابرثو تابرغدق * لقنلاباب ,وسرءارج نامت

 5و هدو همه » ه

 لساَرَك اي رماح 520 5

 ليقو تنساب وني ىثب#ت اكىأألب رك ىنجاج لايقل ققوارل راو

 حيزا نووع فمي نحو دوب لاك ضامجلا هلا
 ل د دهسو

 روسو طيس ىدنلا واهباع * فديوا رك س انو

 دشنأو ةفينحو أ ءاك- قرم رج تنل ركلاو

 0+ م 8 تروءاروا تام

 لبركوىا رن نم حاضراوو * اهرودخ دعي لدلا يداك

 كلا مالسلاا لعن نيش اهاهيوعضوم مسهل

 مسموم مالو و 6

 ظ ”اليركهششنغطبشو * نب ونا.عإ طبس طبسق
 مم م

 05 ينك لعسفلاو هيك لفات ناىجشإ الا علفانتنا لكلا ثمللا 0 م(

 جالا ةدسعول ادشنأو

 8و ده «

 لعبا ءاضقلابريمالا نأ # لدم ةضوانهدلا تنكغأ

 )دوم ىو

 لكيه فرطو»ودافلان دعا د لكي ناصحلاو قالك نع

 دب وري عوُباةعي رم :ريغتعممو لاقل تكيداو اافاهد_ثن .ةيورتعمسوةدسعوأ لاق

 ْ < عي دنع مالا هانعفل سكي كور نمو لمس ءانعف لّسكيىور نق ىرب نا لاك ل

 1 | ةةدكلسانأ 5 الساكملا لكسيالداذدق 5 اضيأ حاملا لاقو ه2 اح ىلا لصد نا لق

 رسسكلارهنعل سك بف ر افلا وئوشلان ءلقاشتلا لسكلام اا كلا الل الىألسكلا

 ْ مع يدلنا اوى روما لاف كو ىلا كو قاسكع جاو السكر ل -كووفال 7

 8 ةنذادسكو قيسكو و 2106 م ”الاو ىراصعا|ىفاناقاك

 ا 0س ولاسكملاولسكلا وحول ة:اللوش لساكتملا

 | لزني الفمباعي نأوهل.ةواداودرب لف لزعل جرلا ل5 او رمالا هلك ةدقو ىصضلا مْوَن لثماهل
 ظ عماجاندحأن ا لبو هملعهتلا لصىنلا لأسالجرن ا ثيدحلا فو . اضبألبالا لف-ىفلاقيو

 تج

 ل



 ل (لبرك ) ماللافرح « فاكلال صف

 ىرازفلا»اةنعن/!لوق ف رصلادهاشف |

 لس مالا ىامأ تالق و. افعتان رااوزكبدا 00

 نام ياي ا .نم عت خلان قادبع لوقف :رصلا كرتدهاشو

 بانيلالاووٌدهفرعي حلاو « انتي اهفّلهكيرارعتماب

 ريخعاقلفتما مع ناكو ةيلهاملا ف ةبسنب سوقا و ىنرافلال اق ءامسلاءامسأ٠ نم 17

 "لعام لا ةفءاوسلا لاف 25 امدهئانهل لاف سدقدان" 1ث عيال و هيلع هللا ىلص ىينلا ثعبع

 ىنالا اذه رعيالهنا تكلا صعد ىفاندح د افهتلاٍلوسراكنإد_مشألاةفضرالا لاذ

 تيمكلادشن و ءامسلا لُكىومالا لاقل دكا اهللاقيدقو

 ا ودب لكماو ميو ٌتعوأ:صاسهلا عيضارملا ماذا

 ىوذخفاا فاستلا 4لاقي هديسنبالاق ديم لا قرع لايالو لاه دصفي ديلا ىف قرع لك الاو

 (| اذافةدح ىلعمسادلقب يعش نموضع لك فوتندبلار دابا قرع لك الا ليقو رب روم الارهظلا

 راكم عا ارذلا طسو فق 10 الاي 8 1|قىرادع_سناثن دا ىو مدل: ريلدملا ىفعطق

 نطا. فس أى امه ليقو ام مكسم نم نيعارذلا ن طاب ىلإ ادم ناصخ اش نامظع نالاعكملا وهدصق

 لبالا هيت ىذلايغصتلا ىلع بمدكلاو سرالا نمنيكرول|لعامهل قو عارذلا
 اطغنااوه لبق # ب برلا ديةعو أ ل: كلا لثم «ي رعاشلالاق ارنا لمعت لل

 ىمصالا طاغرو ممم نما ذه ةرج نب ىلع لاف كلذءابشأو نادرقلا و ريدلل ل طيامنا نار امقلا 4

 ا ركذا6نادرقلاو نيداباصو ه2 نار اعلا سالونا رتل قطياسغاو برجلي قبال طال تال

 رعاشلا نارطتتلا لوق كا ذد في دا

 ءافشيربلاناز املا فو 8 ربارعشلاو نارطقلاانأ

 ناساشو 08 * برَحلا اذى أثارطقلان أ فإ ه ىرقملاَح الّقلالوقكلذكو

 تد--وولاق ثيللاهلههأ ىرهزالا لاق (لدك ( نطبلا ماظع لاعكلا ,(لثك (
 ْ ارش طبأتلاش هيفانأ

 لدكمارغن داو ابكو * اعدتسو ثيل يدعم اغلب الآ ْ
 2 هم

 ا تا + رورعولأ هظلحعىشلا لب رت( لبررك ل ارلا نتادبم مالاودحاورْكملاولدكمالبقو

 ( رشععباربرعلا ناسا تو (



 ٌْ «-(لك) ماللافرس + فامكلال هذ ظ 1و

 | ليك,لاملانمءاجونينسعل هلا ادوسلاءاضيبلا حاعنلا نمالكلاو نيثيعلا لش يباب

 د ىثداوسنالثاو لك نالها لاقي ود سعونأ امهدا 3-5 ىتعيوأ امهّولِهامردسةبىأني_ذبع

 ١" اا 5-7300

 ا هيسحأفان امو ىرهزالا لاق ةرثكشل هبىع«هنا قارعلاد وسفن أتي ىيمصالا ناكولاعريثك لأم

 تءادوسةزرخ ”لتكل اور شكل ام ىأ ل. تالغل ىضم لاقي وةرضخلل

 ١ لسيقو نتا نا وبرداوسو ضار ةسنال ار نلسا نملعت سفنلاو نيعلا

 | بشعلا لسكو لا رلاءاسنلا بذخوت نرخ رخو مىنارعلل!لاقو لاج رلااهب فطعتسنز :زرخ ىه

 ءاضعلا ف كاذلا بالو لك ًاد_ةناك اذا ارض نشا فو راكلا لوصالا فٌُثدنلا ىربنا

 ةرضخ لو 0 ثني لذو تاغ اوت ات 0 وار طل :رالا تلك او ١

 9 28 5 هم ه2 2 صرخ

 أ تش .رولأ قرعورج نوط هاو بو قرون اذ نول دوست يش ورتب العلو اوتاننلا

 ظ :لباقنانثأاهاوقاس لعتنت ةلسق المكلا ةفينسو لا و لمرلاة وح أ دست

 1 نيالا رتل ةةسحابك ءوئاهاعريال ةرشانةدروورضخ فاطللا ناحي رلاقيوكقروو نب

 , 0ص وس اع راشيل 7

 ردسلاوءالدكلاو علا ف 1 ضرار را
 و وول هلم هم و.

 ىف رصتالوف هرصت ةديدشلاةن_ىلا لول :رلك ماه لان لكاقنش ل لا اولاك الا و

 لدنج نب ةمالسل اع لعلا ثؤملا نم برم لا ذه بيام ىلع
 وهو - ووو 9 عود 8

 بوضرت لك ىوأموثيرمشلا ىأم 3 ايلتس نرصاذا وق

 ش أ فن كيما ذالك تحرص لاقب قرقتلاايهابوضرفلا هنا زعا ف اهشتسا هم ,ءاشلاها رحأف

 || لاقيىرهوملا كيا راو مالا اوفلالا,ل كلا |هيفةنمنحونأ اودسعوبأ اىحو مغاسل

 لاعتمهتباصا نونسلا متلك مال اوفناالا اهلخدنالة فرعم هولك ةيدعاةثسال

 رقه نينسلا ىدحإ « تاك اذاماوق انس

 ءارفلا تددش اذان اتاك ةفيتسونألاقو رقلا لكؤياكمهراج نواكأب كلوش

 لاقيهلوتةمرتاقلا لقا لمَكب رارعت١اب مهلاثمأ نموءاشر دعب ةدسثر عقواذا لج رلاَل هك ١

 ة-يدقلا برعلالاثمأ نمىرهزالا لا ىرخالانامهادحا تاتقل“ ارمسا نب ف نير قباتناك

 فرصبالو فرصرد ءدةلزن_ةرقي مسا لك ىرب نبا لاق لك رارعت"ايىواستلا م هلوق
 2000225 11 را: تلى[ 0 ت7؟6ت5 6 22 3232

 دهاشفؤ :



 ير# 80 ل 2 كرس ماما تم
 لسقو اهلث روك ةرطودلاوةسنيقسل وذ مةسمرااورعوأ « اع هوعاهلتوك ق ثلج 2

 لسالا قطعا رمل ىشعالا لاق كيوتل وهوا ناريادعوأ ناشلالئركَا | ظ
 هيصعم ما رو دل نب عابس ىزعي يلا فورعملج دولسلال لوك ماهو فول نم .|

 7 تنشب نيعلا ف عضوام لكلا هديسسن نبا لا هءلخكي املمكلا ) لك ( مئلرغش

 اهاكو ىابعللا نع لئاكو الف نيعا نمل كو ةلوسكم هذال اهل سكب واهلك اهلك

 اس و

 لكن ىلا نوب نوف 5 ىَنقا لمكان شاك

 لاَحكلاو لك اءدس نبا لافلمكملا نمنيعلا هيل مكن لما لامكلاوكت و ا دقو

 رعاشلال اق ريع رأسك تلا ىوودبلا داع 0 ياذا الا
 ممالرعا سس

 الابع ا هل عساؤ * اان راد دمخاف

 هل غيلان رامةئامدحأ ءاعولا لك ماو :لمكتنخاذالسجرارمكتو

 اهيل

 لاهلي نسل جاع ولذا ناكتملا ىلع سدلو هن .ويبسلاف طعسملاو نهدملاهريظنو لعفم

 متو ر رخلثم مب يملا ار روسكمر هوهفدن لمعدات شم لع م ىلع ناك ام تيكسلا نبا

 3 8 هو 2 و و27
 56 هو نددمو لهو طعس ىهونيعلاو ملا مضي رداون تءام ءاح انا الاةال هو ةعرزو

 وو

 اوعزامفدسللوهولاف كار ءالاباءدشنأ دلوقو لّمْبتو

 م باوريغارغسمأ_:بلعودغي و # ادم نيعلا لمكي رازالا شيك

 رد نزلا ىرمزالا ءالوسو لسللا ةمخ بكربهلا ادسمإنيعلا لكي نعمل قفءرسن

 رافشالا تب انموأكي نا نيعلا فل كلا ومديسنبا لاك ءاسنلاولاجرلا نمءالثكتلاو لك الا

 نيعلا فل حكَلا لقو لع دقو ل“ و لكلا نيبلك الجر ل كوخ نم لمكتلا لك فداود
 ةلوعكما مم اك اها رولا ىهلبقودا لاةديد.ثلاءالكلا لبق وكلا عشاومت وسل نا
 ةلوعك مى اءاهريغبل م نيعلاقبكار لا: لد 52 )ناو الك اهب ناك : شنو دكت تاو

 قو اهادينوللا ناخبا قرود لكلا 1 .ك هدبع ف لسوم.لع هللا ىل- صوتفصقؤو ١

 هياوصنعلانافجا ىنهلوق 5200 موج ه5 7
 شماهىفاكنءعلارافشا ىف ناونساللاث دس قت ةور تق لش ل بك عجب 01 قيمرهد رسل هال

 معمم ها لصالا
 رأس 76777709قس 2 ع



 ىلا دعس د د ىفوهلوق

 هأ ررحو .ةروصلاهذ-مب

 مىبحم

 ةنوملاضيألاكلاو هلوق
 نزون لصالا طضي اذك

 قودل,ةىذلك باتكح
 نادهسك لكلا سوماقا
 عضم هأ نوما

 ملككب .«٠ .بدلاضز- :. ناتالنا 1+

 تنافىتلا لا ليتكلاو ل_بيسامىئانعداتكا أهو ظالغلاراصقلا شم نم ىهو هتيشمىف

 لاقل ئاكلا عيلباوةيئاطدملا

 8 لبا درك !ىراَذلا لثم « لكأ انعلاو ءانقألا"ّلي وط « لئثك 212311110

 | ضرالا لوتكرضنلا حا اورقلاو ةناوعلا ويلا ىثو :ليوطلا هللا ةلل_هثكلا ىارعالا نبا

 0 5 ا رامون

 اهلونك اسلط ضرالا نول ضي رم * ةيدراهيف عب رلا ىشجعامو

 ظ عسي لاهلك لبق وزيزدباىلا بنعاوأ أرغااهف لمح ىذلا لست 3 ”نلتكحملا اولتكملاو

 || هيف "اكريمكلال- .زلا ملا ارسك وهر#ن ملكا هنا اراهظلا ثيدحىف و اعاصرشعة سجل

 | طيس قر ماتو وحاسم او-رفنريخ ثدد-> ىفو ةعقجاعطقىأرقلا نمالتك

 أ تجراذا ماللاو نوثلانتلتكو ب شعلان هللا لفات فتك لاَشو ربل هريسغلمكم

 | مالنوكتدقولاه * دكه نماهدلجغا سهفو *« لاق حلتو قاتل تكووفؤئنلا لكك

 ا : ظ ىربئبا لاك : دانون ريتا شل,اودحاو عنه نون نءالدبلتك
 هاا

 ١ ه رئاطل !نبالاك كرام كأن الف رماتللا | اى لاَ «سارملالاَكلا 3

 9 ١
 0 . 2 . ١ اهنا اًديدش تاءامرصلا نم د لازم تل ًادقولوقأ

 8 م ه1 هم

 0 بع

 دوم 5 م مق ع

 اهلك نيالا ىلعاليلق * ةصو نيالا سمأ تصوادق

 انا لاق مالو وس !لئاوكلاو

 لئاوكلاوا ودرب( تانق 7 تنأدقو ناس ااطملا لالخ

 ا رلالاعةماسلا نود" هلدروه البجا لاغ وبالكن بهنلا دبع قشن عض زمالك

 لجل افنان نءلبسلا ىف * اهنك امْنممارك لَه

 لاقنامما لك نلت
 مالا نامي 2 هذ انا روألتكا ابن

 ارم وكلا ثلا لاو لةوغو لوكا ءانبل صاف لك اعل «(لثك (

 دشنأ ًاووهعاتم .ون دوحاللان روكي لك دافوس 5 لاقيفدد ثددقو

 تلو



 59و هَ ى 8< 5

 لياكو ليل لجو وسم د تديدقو بصل نع هلت

 ءانفتللا ندب هن مي دأو لت 9 1 ((لئبك ).ديقفا راق هاما ىف ناكل غنيلي كلاوذو

 ضرقملاءاسعتملا] دا لاقي ىارعالا نبا ىع .اجلا فبيشبتلا (لابك ) ١) .عاتنعرللاو

 ةعطق هوني نم طبع تكي ءلاثنللا 00 000 رحدلاوزت ركلاو زاوحلاو
 «اد وم و

 »* خربلا لثك ةادغاابو 5-3 لاق عجئامامهرشورتلاو نيالا نملك كسلا تا

-- 
 م5 مو

 عجبت ةكمسأز ورصقلاديدشلالّدكملاو خمصاان مةعتم | ةعطقلا لكلا حاملا ى كري رياادارأ

 منسخلا انبلغلاكوذور وذو لّدكم هادو عار ن عدن“ هلتكو معلا نم ةردغلا 2

 قلو و هامرضقلا ىلاندبلا لّكبادمناك اذا قلنا لكم ل جرو معلا لاك وةوقلالاكلاو

 ' ١ رعاشلال اف ِهلَقث ىو هيلع

 الك دنونمتطباعولو 58 مهاب لاري تشلو

 زك أ وأماعطن ملأ امك لاك ايات اج اللكللاو سنلا لَك ل فنوومعأ

 ةديدشلا لك لاو شدعلا“ ءوسلاكلاو اهشيعنماهطصنامىاهلَم اهل ريقي نأ ناعاهجزو

 ثلا دشنآو هقيضو شدعلاءوسوهولاكلا نم هقاقدش اورهدلا د ادش نم

 اماهلانافقنيناب ريوُح « اما روألتك اهيا

 ءامسأن ماسلو لاق مانر رو 31 5 ::ىقثمللا طلغ :روصةمونأ لاق ةديدشلا مسا مازرولاق

 ركصيو راحل لاقي ناي * 2 لا ارتالأ ةيدابلا صوُصُن مْيصلام-اامهامنادئادشلا |
 هم و

 دارآف طعلاوا او ىععانههو؟ءارهغلا لاك كلذ دشن هناءا ارفلا نعةلسىورو بريوخ لايف

 ناثيدحىفو قاسوامازرو تك أ هديب اسف كلب و نابراخامهوامازرو لت ابنا
9 - 

 لاكلاو رهدلادئادشنمةديدش ىهو لّدك ١ الأ. نمانههلتكملا لكم انف ىلعمراوءاغصلا

 ضصبارعالارداو ىو دب دوقعللاكشلا نم «لكشميىو رر ورقثلا او هنوملا يسمو شدعلاءوس

 تكي 6 امص هك مص

 هوطخ ىف براق نلييسيورت -.نالفو اعيرسا ص ماذا ىلع لتكسيو كرك ينال

 ع رلا لاه دلج لثك دقبارتلا هيفزافغ را ارامحلا لاس ١ وح حد هناك

 لتكمنماهدلغارهقو 5 ليقود اعجبت:

 لجرلا لتكن دس ىبثملا نيم يرضل كتل هلل هلئاك عج هلا هلناك لوي نمنيرعلا نمو ١
 هدد

 6نامركوه»زاّوؤاوهلوق

 ةدامف عقوو س هوماّقلا ىف

 ها اطاغءاللا فب ض در

 مروع م



 ادكىلسنشةدوغلاقو هلوق
 توقانىفىذلاو ل_صئالان

 نع رلا دبع نوعرفلاقو
 قب نم ةكلس نبامفرسعي
 ها ملا ثددو منبت

 يعم

 (لبك) ماللا فرح « فاكلالسذ 22206

 طالا_ةشالا هو ةكب الملاو أ ةلكاملا نم ديو ةمتدلزاكمملا توكت نأرتتاالا هدسولاو ىوص"الا

 اذهودسعوبأ لاقت رختالا هجولاركذي لو هقح نع سدملا هانعمو لوكلا نموهةدسعو:أ لاكو

 كب ذاموأةلك ابملاسقل تثبلو أ تلكبن م اكول هنال طلغرت الا رمسفتلاوتاوصااوهىدنع

 59 "كتلك لاق ريسخأتلا ى موضعي لاك ةهلباكملا ف ىامعللا لاقو راكم شيد ااغاو

 دحأس حت الفدودملا تّدحاذاةباهنلا فورادلاتّدحاذا لو حامعلا فو كنعهت ا

 تبهذم ىلعاذه رلاهدةلالك |نموش هرثال نب الاك راعلاةعششلاى ربال ناك هن اكه-قح

 هطلخاذا هلك وغوشلا كمل نمةيواقمىشليقدسعولأ لاو مكسحما طءاقللالا ةعفشلا ىربالن م

 نيله ماضي أ ةلاكملاو دو بدسدنءهاردصمال بولقلاورد سمه كما نال غو بال ذهو
 ”لباكملا فاسبلا لاو كن دكتلك لاقي سدلاوربخأتلا دهر اكملاو هنعمرخ المك نيدلا هلك
 اهحوتسي ىح كا ذَرنوتف اهم ارش ىلا جاتو اهديرتتنأو راد سن ىلا رادلا عامنا

 ١ و .و 2 هو :

 "هلباكمال ثي دخلا قو راوملا ةعفش ىرب نمدنعأ ذهوةهوركم ىهوةعفثلاناهذخأتمث ىرتشملا

 حاطرطلا لاق ةعمشالودود لا تداذا
 هموس هوه هثو 7

 اهماتعا لوطاماطعلا هنم »* ليتكيالوزيي دعب م

 -<وع هم

 لبكورتىرهوملا لف داركخإلو ردو ستحل لونك ال اهبءاطبالا اهمانعإ

 ليكلاريثالا نبا لاك لبكلاورقلا سلي ناكهنأزيزعلادبعب |ثيدح فو رصقى أ كير هلا

0 

 نملدب ماللا نا بوةعبم زوامل يقوزرفنولدلا فة دنعدلطان منام لكل اودبكو رف

 ةفانلا لاك معو هو شرم اكوا. دئاسلا لاح واكل ونيك دونا

 83- هود ة8ه- ىدو هوو ووو ا

 لباكونرمالا طهرو َلرتو هن وأن وحرب تاسعا دوعف

 بلااطقالك ا نادسلاو
 هصممع 86-9 ١

 لد ءاكو الث باو نيد اذ ودول دعالاان. عا

9 
 ىلسنةيوغ لاو شو اونكق دزرفلالمعتسا دو لاف ةزوو مع لباكن

 همس هع 5

 مجرناط شتا ىف 5. 5 قأحاخاةئاعَسددَو

 ميمسقلالزاستلا حلا #2 ىغأدط هزاضمف يقم
-- 

 "هلظنح نين اسحل اهب ومش 7 1 نا ريا ه|طنحل أقو



 ؟«4  (لبك) ماللافرح « فاكلاوفاثلال هذ

 هو ةهدواع 5

 نيءرعذ لبق ىلاثيدحلاهنمو لوقو لاي هءجبؤ يش مهكوام نع دق ع نمل شتي ريج ولم

 ناقل داني ردم هةضوس كلو ١ "نإ بق ىرابكدتمأ| |

 * ا « دثنأو هنلدتماعأ يضع قولا كرر لاق

 مسرع ع

 لوقةج رت ىربنيادشن وتادبتساىأ

 لاتممرمأ عار ه لايللاْسَ رام مومشذو

 هلياقوهضيأك لاقي ةلدامملاةضياقملاونلء امو روصنمو أ لاك هدغزسال ديلا

 هيدا ليل يكلاناول لا ليقلا لماحالو تيبلا لهأ ثيدح فو ةردالا د -بعلاو هلداباذا

 ايل ةوداعدفا 006 نمل>ر مسا ل_,قوردآلا ىأ ةروسكم" هيقيتا روتي علا

 ل ارا 1 0 انالسئيد_> ىو حر زدناو سوألا مأ "رإ قو عضوم ظ

 لاعةيدابلاب ليج مم «ءافاقلا ارسسكي لايقو لهاك تنبأ هلك ىشو جدة مهل ارسال قوراصنالا ْ

 رخآ ىلع كنيدي جرعات .ةعيترأ ىو نأ كلا )ل ك١ (اكتا لسن )

 دق اناغ عمري قلا لبقو ريتجفاا لآ ١ وخلا و ىنا.عللاع نعمل ذإ اوكلاوةلاكلا كلذكو

 ظاغورصقهبفناك اذا ىيمدالا خلاق ءوكملاو رضقاذا ليو هوهذلح رلا لوك |
 ممالرس ا  مسوواس

 لكلا هديسنبا مكغذ ةليكلا «(لبك ) لك الكولا اكولااوك لل يم

 تيك لاقت وك اههعج وداسشالاب نهنوكي اممظعأو»لدقو ناك نأ نمديقلالبكلاو

 95م

 مولاو لكتلاو لمكلاود يلا اوهورعوأ لاقو لبكمو لوك ءوهف هن ديقاذا هتليكو ديسالا
 هل مه 2.7 ا

 ىو ديدلا لك ىفةنملاىلا مبوب موق نم تك ثيدحلا ىفو سوبجلالويكملاولزرقلاو |

 رشزنب بعكددصقف ديلا لبكلل هلق عجب يدلك ان تكسن د عيل[ |

ْ 
 ا

 رو ةهدمسول ”و. ««و

 ندم هسح - الك هلبكو هكوالبك هيك هلبكو دي ديقمىأ * لويكمدشيملا هرثا ميم 21

 لاقل يكلا نمداصأوهريغوأ |

 لوعتتاهبالوبكم 0 اهمأتتيعر 00 |

 نوكنب نعمل اكمل وكم د بعون لاك كانا توات كنعشيدسفوأ
9 

 لاق بقلا ليلكلا نمول_مأو هقسن نعد أ نيام تل ذيول

 انكهلاق لبكلا نم هلوق 1

 لكيلا نم هلعلو لصالا ف
 قايامرظنملا لافديقلا

 ييدكم ما ر رحوددعل



 (ليق) ماللا فرح ضاتازم ' 5/

 تاعثدشتأهب درية لدقلا» اقمار يقفوا
 -وو

 مشيالاه و لكاتب 35 ةميقل نمىحاصلسقتد ماو ١

 :يجارلا اق ف رشتفرا ملا فن ءاقسىأليقتسكلاي ىر هوما

 هك مود ب هو ه »هل هو و

لمقم اين قوع مرهم برأ
 قيل مهدلاَنَلنم 037 قويغمو !

- 

 ىقمدسقتدقو جتا نزوو لات هوت ركنا ىتواضب ألقت زاهنلا قست نرش اذااللبق 0

 دشنأو راهنلا فص برش لمعلا بيذهتلا لقلت رشاذاًلاينقا ُكئْاوَلوق حر

 لةلاوقو- قو.غلاوح وبلا ن م « ىلدالاو ابغا هرعت
 2 سوم و© سس ا 5و2 مس

 ه9 و<

 ْ ىتكيهناىفعي راهنلا فس: برش ل بقلاو 71 لل .ةلابل جنم ىتكأو ةعزتثدد>

 ْ ىليقهذهلوقن"لئاقلادنغاهل ةقانلا لسمو ةعببلا اوبل اهلج ىلا جاتال رشلا كس

 ْ د ءرهزالا لاك ااا ةقانلاذَلا اولبقلاو عيصة رثفو ىلبك و

 ْ تقوا ولت ىلا حافل الية رهو ثةراهنلا فصناهتيكن ورشي ىتلاةقانلل لوقت نرعلا

 :ليشنأوى ءرجهلا نعل 'اقلا قف بكس ضخ بالرقم 1 الا

 هسو تق هو و ةءوم ى س سو هو هس

 لقملاق دن رز 2 نمداكتا 0 يفيق يؤبص كلا ندزنع

 ا | هيحاصا تمدح ولكل نال 8 يك انتا دا ناعببلا لي امو ا

 | عيباملَ اولاهاعرولاك هدطسفودوتلاك "عسا هلك واكراتب ىئاعباستامدن 4 :اهتدق

 أ ىأ هترثعهتا هلاه أةءاوزيفو منهج راننمهتلاهلاق ًمدانلاق أن مشيدا ىو ءأنا ىف

 ا ةعبسلا ىف ةلاك الان اوكبولاق امهالك كوأام هدأ أمديدقناك اذا ىرت_ثملاىلاّن ملاوكلامىلا

 | ةرثتلا هذه بقال اديأاهليقت_سأالتقنامعل الرب لاننا ثيدح فو دهعلاو

 |[ لاقت لانةيدب زوأ ل ضال نكن سال قناع كالت اواهاستكالو

!لاقيو همسشلا وتلا ع زانق ال هضمقت ةنوهانأن الف
 /مْصلا ىنعع هترثعان الق هلا لاك 

ل لاو اها ركن ثغما لاغأو ,تارعتت امهلاىوذاوا. .ةأثيدحلا فو هع
 || نم كالا 

 ولم

 ١ لييقلاقوراولا فت برشا جا ةعر شا قياما ذا روع لابو

 ا فو اليقهممرحالو قياما ارش 100 :ماتلط راها يستر :يهلسشا ل دع

 ْ ْ | لق نال بلط ياقتساوةفيمشة غامق :أقنا ايل الا حو لاما أوالمق ع سلا هلاكو

لاق !لايك : هسيلا هباجأو عسلا ضقت ىلعهّقفأو
 ١ عربا ذاعو علا اضسفاذا ال الانا لقي 

 ا>ةةهنتتيعس ني سن سدمسسم ب نضج جيوجزا



 4 (ليق) ماللا فرح * ٌفاقلال هذ

 اول. ةثي دما فى :ور واهمذم مونالةنللانا كلذ ىلءلمادلا وموت كلذ عم نكي لنا ورطادتماا

 .ءاحاملاملا نم يال ناكى أ هّنبالولامّليقيالناكث يدحلا ىفو ليال

 ادق ةخا سلات اولها ول قكاو حابصلا ىلا كيال امام: هلئاقلا تق و ىلا
 و

 لاسفل نو ورع ندد رش دسوتمو لت ا وهف :ةلولق لق د لاق لاق ِم واهَعَم نكمل ناوراهغلا

 / - 5 ل و . . 22 .

 : نكس نك ةزباهلا ىفحجرخو أه نطو نعرحاه نم سدل ىأر < 4مام هناورقو لانس اه

 8 3 هضم ى# مدواس»

 اههفالرنىأ 5 0 | ىمح الاف نيقيفر * 2 اثددح فو هبماق أو :هلئاقلا دنع هس ىف

 نوعس ناك مسوءيلع تلا صعق لوسرنا ثيدطا فو رب فرح ريغي هادع هنأألا "نلث اقلادنع

 سم مي

 و !ئانقلا تقاعس اد نوك< هنا ىأَ هس .دملاو“ هكم ناد ؛ناعضوماقسلاو نعل اًقسلا لد اهوهو

 ص ارو تنامةنالؤ ذهز انا ثددحهئمو ايقلاثوكي هنأو ذيك لولا نموهوأ

 ةحاورْار ءشىو 'لئاقلا دنعتمبلا فنك اسىألئاق ءاص

 هوذ هديعهعد

 هليقمنعماهلالي 2 *« هل ل رض موملا

 نم"ابلا نوكسو هل ئاقلا عضوم نمر دهعضومو] قم وسأرلا لع هرم عجراهلا

 لاقيالوهيومدسلاك :ئاقلا فاوماناولهّبو مقرلا اهعضومورعشلا تا زئاج نم برم

 لق عملا ولئاق لبر ور علالُحعد واولوةن م وك يتاولاك مهم اا عهنعاوت اونغت اوم قام

 «لبقلا فليك لانه لامرشسلاو اا ديزل بلا( العلا لايقوديدشتلاب أ

 جامتلا لوقامأف هم ىأهتلثاك”الك امو لئاك 3 وهليقو نيم اما
 ىلءنوكدق هو ماسشو بارضك لا هوهىذلا لعفلا لعن وكيدقف ادع وذ جاهذاداذا 4

 ةرهاظثيرع ,ثكلوقك رلئاسقلا فى ةلئاع بالا تب مشو للا حاصل لاستاولاها5بَلا

 َلاَْماو تثولا كلذاهدروأ | اهل.قووهاهل 5 ًأوةيفاعلاك اردصمانه 20 نوكيدقو ةريهظلا فىأ
 00 وه يالا سدا

 هلوقو و املاَنق وراهنلا فصنب ررشي ىذلا نيل لدقلا اوراهنلا فصلت نرش ورم

 الق َقْئاَمَع ىحنامص 35 قالءىلع قي االفكو

 ىرهزالا لسْدقلا نمةدسحاولا رم ىه تا يَ عجب اذه ىلعتال قف ال -:ةتاوذ هن
 ىفارعأ ىندشنأ

 مسعد

 الق نئامَعى مابَص ٠" اهم درولاموبن شو 03 قابدبح قس اللام

 حوبضلاك م للك لولو هلت نول اهنا ايلي اشدنيَ لاهل ]هن :انحدارأ
 سوو 2

 ( رشععباربرعلاناسأ -1+)

 لالا ىفا ذكعابسذهلوق
 دارفالا ريم ةباهنلاو
 ري هكاامويف بسانألا و

 ” هيضعم ما ةشثتلا

 اذاخادعلا لوفامأتهلوق
 لالا فاذككتلا ادب
 هدعب اهفدهاشلا لعلو

 ها هررحوورظناف



 او“ ديس ني 5 214 ا

 3 ةمو

 الجب بابلا بادهناكو .٠ السم نوتة تاتقاق

 ش دشنأو انتى انفو مدان ى أد اوان لوقت يرعلا اال نا

 هبانلقاناقدانلق « هبط لعمان رض نمي

 لاقفرخ > الاثيدحلا فو هدي ىلعءاملا,لاةفشيدحلا ىفدإ اوقو قئاعلا لمْ ب اطنلاو هانت ىأ

 ظ مالكلاربغ ىلع هقلطتولاعفالا عيجب نتزاط وتلا بست نرعلا مثالا نيالا اذكههبود و

 ٍ رعاشلا لوق مدة ةدقو ىدمىأ لحرب لافوذخ أ ىأ هد لاق لو ةتفناسللاو

 | هعقرىأ بوثبلاعو بقى أهدي ىع"ملابلاق ا ةعاطواممسنانمعلا هات اي

 ظ ىورقدصاولا#نيديلاوذ ُلوةبام لاق وما ثيدح ىف ىوراكعاست الاوزاملا ىلعدلذلكو

 | برتضو حا ةساوّلام نعم وف عجلات لاقي و لاقاومكتي لو منىأموسؤربا للام

 ٍإ ءايبالا ءلتقوءاوعلام مه هتعمو ص لاهم اعلا م .ءرسأف جني رست دلسفو كلذرب_غو بلغو

 ِ | قيجدوكتدقوتلاقلادنعنا ع هي ةيلوقءاجوغلا قيساودوولاو

 أراهلا فطنة موةلوانملا تيل راهنلا ف صن هلئاش جملا ةريهظلا فمودلا ىهواضيأ ةلولمقلا

 | أ أ هيوييسن ع ةريخالاالل_.قموألاةّموةاولْبقو 205 والثكم ولا لاق دقو ليلا ”هلئاقلا ىهو

 رعاشلا لاه لولا عضوأ لالا اجد قو ىزن نبا عضوملااضيأليقكاو
 لاقمىلءنيوعرثإامو « تدسلتني وريد انف

 مث 4

 9و9 دور مد م

 ش0 أ اماقمبت الانإَح ينل لعمق عا مسو هيلع هللا نسل لوس .راندمسا شد رقتااكو

 0 لاق ءارملا لاك السم يالا ةتلسربخ ذكموب ةنملا باص اعتدال افاق من سحأو

 1 ةنلباؤقنلبالهأ ليقول كل: فن يف سانا باح نم غرفبهنا ورب ' نيئدحملا ضعب

 ظ مهل عتجا اذا مالك- !١لهأولاقالبقمْن ا اردت صرخ ىلاعت هاوق كل ذفرانلا ىف ةرانلالهأو

 || | ةحلوتتانولونب هديلسرلا ل فئازلونلجراقح أ انهاولوقي ناو زيت إلف ءوزجأ

 |0000 1+ لوز غدا لاو دقوعارغلا لاق .هيساص لم لشي لقاعلالا نيلجرلالعأ
 | نمكلذ فرعافريسك1نا نم( ئئرانلا لهي رةتسسمىف سلو رانلا لهأ ما بما ريخة نما لهأ

 ناك اذاو عضوملا كلذ نمر عضوملا اذه ل اقبف عضومهنال كل ذزاج اغا بلاط .وبأ لافو م مطخ

 لافوحاجزلا لاو كلذو ثو ىرهزالا لاق نيفلتخمننل 1 وكي نا داس لام
 2 5 و 2 2 ه- 5 2 - كلاي

 راهنلا ف صنةحارتسالا ل .قملاو برعلا دنع ةلوا.ةلاو رود: هوا لاك توءنلاو لزانلا ند قرفن

 ادا



 اا اسييفما سرا اال ىء
 4: ايي ا سامو داك لو و

 40 (لوق) ماللا فرح * فاعلا ل ضف

 مكلوةباولوق ثيدحلا فو ملا نعمل معتسي لولا نايك ك2 هانعم لاقو هضاصتخاو | 5

 ىثوعدا عي مكتنيو مكتب دل لوم اولوة أ ناطب- 2 ”ريالو كلو عير | 07

 ةدامسلان أن وب تحاوناك خال انيق د نرش اةثسا 0 ىنامساك ايد 6 اوسر ظ

 هضفارمالا كرو لاق لا فدادتقالا ىن .بمكاوقر

 00 ا |

 ىلا ريحا الو لاتقاو هناسل نعت وقلت ل سيرو ناطي لا الكو كن كو كتالو لول
 ان

 ورم روا ه عذاتاو رواج ١ ظ

| 
 ةشرفلوق وسر و دوا تاما وه دعنا تعدو لاه |

 سو ست ا #ا ومع

 لامتلاك لجرلا ىصنالنأرغ لعلى لكو لفكتولادقتو لص سورعلا ولا

 َْى وغلا دعسنب بعكل اك نكمل ١ هملعلاتق |ىرهوجلا اهجوز ىلع مكنت

 همة ب

 بيب لعكس ملاكا امو 5 ةطبغو قدصرادفاآزمو 0
 ا

 ,ليقنال لزوم فراماثناباوص ىلا 5

 د ء و

 ندئكو ةبصقأت اهوف.كف 5 ىرقلا ف ةثوملاامما نام رخو
 4 2 هس ف تم عمم

 بونجه_ءلعىرةب راع 5 هرب ع ناك ءافنمامو

 لال وكت نانو اب 5 :

 دسللوقوانضواهت ىأ انلواقتود رس ىفهتلواقو
 0 يا يا ل 3-1

 ديعسلا الا اهلاةعالو 3 هاقت”يلذان هلثا ناو

 لاقلاو « دا هناوَهقاتْدَمَت « هليقوءافلاسستت نا هياوصىربننا لاق اهلوقبالوىأ ع

 * هلقلانالبةبارضفانأو * لاقتن ال.قهعجبو ريغصلادوعلاو ا

 دشنأ و للا اهببرضي ىلا ةمشلالاَعلا ىرهوملا

 »و سا

 انيلاعل افا عالق القا * مهيماهلا حار ةورت ناك ظ

 ارجع رسام تارا ..-ثقددع الواو للم ننال ور تسلا اذه كرينا ظ

 حارلا لاق راك أر غس نمريغتاذارخآأب ون دوللاءلاتقا لاقي وهب هلديتساى أب هون بوثلابو



 ماللافرح « فاقلالضف ا ْ ما

 1 ل واريد 0 اهنتسالا شعر رت ىأ

 ظ أ مالكللا نعمتك اذالوَقلا لفراق ربل ترن نانورتون زلت نب تولت يلا لاقف
 ْ ادءزتانل اوقف هعبب ,رعلا ضعيو قاطنمورعلوقأو عادي زتلقل اود اف ليسا

 | لوقت اهاذاّرعلوُشَت تمكلوةكماوفتسالا عمدتلع أن طلا ن_عمّلوقلا َتاءجنافاماق

 : | ثيللا هواة كلاهو َكلاَغَمَو كدلاَعَمو كلوقو كبق نأ املاقي دي زونأ اتلطئماديز

 ِْ ىلاقلاو'لئاق ىندعجنوكتلاقلا وةئسة لاهو أ ةنسسحس هلا سانلا قثالغات ير | لاقي

 ْ سانلا ف ىلا لوَتلادلاناو لاك اهات ىئاهلاتتانا ةدمصقلمعضعبلاه لئاقعضوم

 ظ هلصأوءاشاملوفب رج ولمن مكلملالْدعلا ولولا ءدسسنبب لاكن ولا له ةغلب لدقلا لوم او
 أوهولعافباهيشت دلالات لغزو ومسك هي وبسلاه لاوقأعجلا و ىلعالا كلما نودو» لقول.

 ديسالاكةعاشقلا ىفاهإ رعبا اخدت ةأواقمو لو وام معمل ول ايلا

 الواقلان ان . كداب * فسر راقنار نمله
 لوا ىنلاهتاكتوُيداسن مدمس لثمديد شلال يقل ص ىره والاف يقتل 1
 تيذهتلا اد شمهنمدح اولا لعبت لايق عدعتبنم واضي ل ايقأو لاوقأ عجلا وهوقذُمن

 0 ] ىلعهاشن لاو لاك نمو لق ظفل لعمان لاش لاف نخل مقد اولا لالا ولاوقألا مهو

 هموقاورجت نب لاول بتكدنا ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا نءىوروواولا تاوذنمءلصأو لصالا
 ظ لالا ةدبعو أ لاه هلغاعلالايقألا ىلا ياو رفو ”ةلدابُلا لاوقالا ىلا هتلالوسردمتنم

 رض لاو فال ردم وق لءاكلم دوك, ل“ دفا وملعالا كلما تود نمل لولم

 ٠ْ لاوق أ مهلعف ىشعالا لاقو هلوقذشنالوقلا اذا هنالالٌق كما ىعم
 وهم هس

 ' لاول وقعباذعك #2 تاي ب رلا دعب نادت

 0 لونقدلءأو سمالاو لولا ذفانلا كل اوهولدقعجبلاوقألا لاف ثيداريسفتقريثالا نبا

 || لومحت لايق أ امأو لاف تسم فتم تيم عجيفتا وم ا هلثمو لاه هنمع تفذح لوقلا نمل عبق

ججف ابدأ لقال ظفل ىلع
حاوزأ سيلا عئاشلاو عبر ع

 "0 هامستر دحلا لو 
: 

 0 بريا وقد "اا زيزع 0 0 ا ادا هاما و 7



 ا ا ا ل ليل ل

 (لوق) ماللا فرح ٠ فال لصف

 لامالوهله أ اللوقو * لاسرلاماو دعت أ داو

 ىناسعللا نع لقيرلام لان كلذكرميلع كد امهالك سار ا دل قو عجب |

 ىألك لام ىتمأك أو ىتتلك آوحاردبا ىأةغلماسال 89

 ىتوَقلاك لوقأنأ ىرمأو ىن-اعىأ تلقى 100 لع هتنعدا |

 نيحبدسملا نبديعسشد دب ىو قوقلا لغوتسز ىتفطنت آولوفأامىتلغى أ ىلوفأو

 نيدلاوأرقخ ىلاسعت هلناىناوقامميفلوقأ لاغذام مهنا ىضر ل ءوتافعىلوقتامد لبق

| 
| 
 ىلعقلاو هنأ وهننقل ىأ هلو وق كلو هتلافامهتناوام[لاسقف رع دنا ةأ سها عمس ماللسلا هيلع ظ

 نالفل وقت يدع هعَد االوَقلو اوةنو هيف تاافاع :قيشح هلا ىأماهلالا بناج نمقعناهئاسا |[

 ليواآلا سعال لوتوواعت وقدنمو لع بذكر تلق ك ألام علاه ىأالطايىلع |

 هناساوهو لوشم هب ى رسياموالوعم ىلا لاقي وناسالال اولا وة سم دعب ة رع تادق ةلوقمةلكو

 هنأ لاق لوةتبرعلا تا لالا اوثعْسنانأا وركن يذلا معز ىلاعت هلوقف ثمهلاونأ بيذهتلا

 اهيلا ةعتمامبعقاو ل _هف معز نال معز ىفاهو هتفوعا ديالا ىلع لات ىففالاا ورسكف هنأ معزو

 ىفماهفتسالا فورحنمافرح لخدتناالاسرااديز تاقلوقنالو امئاكهللادمع تعز لوقت

 ريصبفالعاف فوُدَتمالعو عنص لودي فيكواذكل ف هوم قمواجراخ هوك هلو قتف هلأ
 كلوقت فركو اًسراخ ىلوُمَت ىملوة:كلذكو نط ةلزنج هيلع ماهفتسسالا فورحلوخددنع |

 تمكيلا لاك ذه انمْادلا لوقت « دشنراعتاص |
 انيبلكث صر راوقلاةدكو 5 انتا َنادْمَملوُقَتمالَع :

 ىلع يدح فو .ةنآلا ناار اوخال رادرعاا رنولوةب مهد تعب نماوأج

 ا

 مرْمَخ نة يدحلاة لمعلا يلق ىزج ماهفتمالا قاهدسو لوقت كف سر الاو 0

 اهتاقو مساق منين *# امساوّرلاصلعلا لوك يم

 9 ركل دعس ع لاو تاب اكسل بسنف | ظ

 تكل كنااذ نمط ألان ذا قنابل لوُعتمالَع

 ةعمرى أن برعلاقو

 انعمجرادلال ا 5 نغدعينودف ل يحرلاامأ ش

 ىلعف نياوعغمملا نود عيف تلا بأ اهلا يف تلق فرست ون ول ظ

 ديكس

 29 مودم



  (لوق) ماللا فرح ناتلالصو 5

 الم صاع ع ه٠ 00

 هدفا لوكو : هلا سدلل-لوأو * ىنبنست ىونسدق مور لاف

 اسلادناك انقل سر لوقت برعلا بيدهلا أ ممالكلا يسود وأن اوهو
 اضاولات ولبن عى مهنا لو هيلع هلا ىلصبثلا نءكو دو رولاوق أنبا ول وقالها قلط

 ١ 2 0 ا دورك وليا فدل لاملا

 لاو هناك اذه نماذهفَنو ب بطعن قالا نرش ىلع انشا هنعمل نوب وقد

 عضوملا اذهىفق ملا اولا باعلاو بَل لئملوتلا عملاق ءارفلالاقو قل اَلوقَلاك

 ظ لاك ساننلا هلا ثرثك لامس ءلاغلا كلذكو و ئرهوحلا هلال ٌلوَةلاهتهن اك ذىلاعت هلئاددا ر

 ظ لو هيلعتنا ىلص هلوقفءارفلا رعت منال مضلاءنوكبد نازوحال اوفا ' رت لصأو

 ا ا.منأ ىلعاتضفُول وناس وصتمامهونيمسالاك اًناكف لاه لاؤسلا ةرث ولاقو ليقع همبنو
 8و ع

 د نيالا بدلات نم يع مواوغك اوصال ةسيئللعسفاةئزماتج رخأ

 أ اذكلاقواذكَن لبق لاو قزسد سس هي ينال

 ْ ألو |0000 نكبيرز كلا يلع حاد رتياتدل ريعضلا نمي وأخمامهالا

 1 نالعفامها ىلع لاق ولم قةباورلا تناك اذا مصيامااذهولاباوشلا ليقلاو اوءادسالاّلاسقلا

 | اوعزنرج را ةيطم سبع رخالاهثيدكوهو هّقيقح لعتالو عصنالاعلوقلا نع وسهلا نوكسف

 | لاف ومقالوهسنع ىلا هجوالفقداصةقث وايد أو هيت قو عضل كح نماعأو

 | نامساامهما ىلعلي وأتلاادهولو لوقو لق نع ىمن لاق هناك ارد_تملاقلا ل_عجهنادسعولأ

 ا ْ انعثصلاو سانلالاوقأ ةياكتسيدارأل قو اًدنحموائدتس مالكلا راك نع ءىبهلادارألمقو |

 ظ أ سانلا نيالا منا ىهمشملاام مكب ال[ ثيدحلا هتموم أ ءينعبالواريخ هيلع ى دجال

 ظ تقف ثيدحلاهئمو ضعملا نغضعبلا ىكيام سانلا نيب ةموصانا عاقب ولولا ةرثككأ

 ' يقلاولاقلاهيفراكبرلا لوقتثيلا ٌترذكاو لوقا هيد ريثأنو و لاف سانلا نيب لالا

 ظ لولا نمناقتثمنامءاامهلبلاق»و هلل .قو لاه نولو.ةد ام ةراأك نمامهقاقتساَن الاي و

 ظ واولا تماقف تيلغةرسكلا نكءاوواولا نمامهالكل ثان. عليش لعف“انب ىلءليقلاقي و

 0 دلال را :لدقول | وئ,ءارفلا مهيداؤقن نبذل رسوىاعن وق كلذكوما ١



 1 (لوف) ماللا فرح « فاقلا ضن
 او و ول  ودو

اجرب زر 0
 ياام 

 زاحاذاو »

تمه ناك ان ود نكي ل ناو الوفد ا ةدعالاو ى لاو دا
 زاوحلاب ابرد الوقتاوصأوهام مه

 ْ ةوقاما قوت باصتلاو طب ا ئآلاو طيش ف ضوم وردم ابل تاىرتال

 امهلذاكولنأب ٌتْدَذ ١ لاا ناق توصامبنمزكيل ناو هن * ةعاطوا«ممنانمعلا هلّتلاك * ا

 هلوقب ةرتنعهصذو وأو عضوملا اذهررع رح دقو جنب |لاك ةءاطواعمماتل اه قطن ةحبراج

 ظ ا اوجامىرديناكوأ 4 0207 واح ام ىرْديناكول

 اة ًلاَقَمولامولووالبقوالْؤَةل وي لاك عخدبا جيلي واق ًاولاوقأ عمو

 هنعدتلا ىذررع بطاخي ةئيطعل 1 1
 ساق سس و هن

 الاقم مام لكل نا كَ اا ادع لَن

 ةلاقو لو لوف موق نم لئاك جز و ةصان نيئلارخلا ةلاولاغلاو رمشلاوريملا ىف لولا لدقو

 كلذكوهب وس نءةريخالا لوقو لو اوقعجلا هلع مكانك نطاق مالت ىح .

 ءاهري_غىثنالا كلذكولو ولوشم#ب اب ومدس كو اوتو :وةلوقو نيلاوق مون ملا اوقو لاو

 بسنلا ىلعوهدي وسسلاف ل اوقك لاو وقموءاهلا خدت الهثنرمنالثونلاوو اولانعمعالو لاق

 نرسم طلال لس هوما ل اوةلاريشك حاصلا فون لولا نس كلذ لك ظ

ولا ناكسايلوقو لوو رعلا ل هأد_:ءفورعملا ىرنبالاق ءالاتنكستنش اوس
 وا

01 - 5. 

 ىف هردص ملا هميعهلوق « لعمال وسمع * نعاس !|لوقكرع لا فالا 'لرعيالو و لصالا وشو ناوعلوقت |

عسنب بعكلوقلووَق ل جر ةوقدها ولا
 ىوتقلا د

 0 اوسددام

 اثللا مح ءانثل اًرْغأ مد م
 ليي كت اروعلا ملكلاامو #3 هت ناو سرر

 جلاهضفقت 0 5

هلحنيحّلت ام 2و «ىبس تشو ى الوم نع ضرعاو
 همم ملأ ليسصأب 

 مو

 كوُو ودب ىحاصهنمِيصُعي و# ىذا س دلىذلا ءيشلل انامو

 لاذع هلوبقامو نيلط * هنامسعزأ ءرملا قالب تدل

 نايا نال جرا لاقي نب ِس ةلاولاقل يالا وسألاو لولا ةريثك ةلاوكد أ رضاو |

 قيم ماو بجز وتأ ماو تاس خيب مالكا ينك الوعل اوناسللا ف راطانس

 ةيورلاق ف عكرد هك ازلثه لت ان عجب لولا ىردوذلا لاولتلاكلقيو ش0



 ماللا رس ٠ فاقلال م:

 ينوي اود نت ال ةومعو س ت4 هم

 المرذهمفةكتأظ-نا و الهقتهتنقالاذا| وقل 5 التناك كر ننوكم الذ

 1| اق لج راقد يعود لا لاسرا ”لّردلاو رذقلا لّشتلاو ف شلال ف كرلا

 | هقلانحو ائطابشم ىتملهدتوا اروغك اند ناك اذالاهقملجرو ىودالا لاق 0

 ا *للهّشلاو ىذملا نمبرعض يللا (ل-) مسا ل هيقوهجولاو ةعلطلا ىأ <لمقأ امذه

 | هنتاامح ىلارعالا نبا هسهجوهللاامحىأهتلمهق هللا اي>ءارغلا .شدولا نمةظرلغلا نان“الا

 أ دقو هنمليقأام ىألةهللا اح قسفةدئاز ءاهلا سايعلاونأ 3 راب ليا اذهولا هام 2 ا

 | لاف ظفل لكى ةفادنع وهو بتتزلا ىلعمالكلا لوقلا (ل و 3 لمعلا ةليملاحرؤملا مدقت

 | هيوبيسلا# لوُقَملوع_لاولئاكلغافلاوالوقلوقي لاف لوئاصقانو ناك امان ناسللادب

 | لكلا مالكلا, ىنميالوقالامالك ناك اماهب ست نا ىلع تءقواسمنا برعلا مالك تاقنأ معاو

 | كلوقنمدي زكاهنممالكلا قدي ىلا ةدرفملا ظافلالا لولا دىنعي وديز ماقرو قلطنمدب زكلوقك

 ١ ْ | نءالفالؤكءارتالاو تاداقتعالامرتسمستى مسهزو ام افورع ماق كِلوقنمورعو قلطنمديز

 ًارهظتالت ناك الف لالا د هاش نسلوَتلا ماقمموةباعو ألوقلاءالا فرعبالف َقذداقتعالا

ال بلد لولا ناكودلابس تناك ذاالوق ت.هملوقلاالا
 ع هريسغمانئثلا ىمساك اهيلع

 ظ ولولا الاوت داقتعالا نعاوريس*فمكف ل.ةناف هماعالهلدلوقلا ناك وهلا الم

 لأ اواعفامناممناباوملاق .اذامناك امهيفلامعتسالا اوبلقوأ امهندناووسولو مالكلاءاهنعاورمعي

 0 ًاوهووري_ةبالا مهفيالداقتعالا نا كلذو مالكل |نمهمسشأ ادا ةءالادلوقا !ناك ثءم>-نمكلذ

 ا

 ا هنافريسخ نمهتلخ اوماق تاقاذاكن ائرئالأ 1 هريغنالا هانعم ميالدقلْوَعل ١ثنا مهنعةرامعلا

 نمديلادنبامبازرتقم ءانعمد اي نا ىلععضوامناهنال هلو هيلع مالكلا ىفعضو ىذلا هانعم جال
 ْ هنعةرايعلا ىلاداقّتعالا حاشحاك لعافلا ىلا جات ةصقان ىشو لوقا هسف:» ذهماقو لعاشلا

 | لالق:سألا ىلءعضو هنالمالكلا كاذكس دلو «بحاصنام_هدح أن ع ريعانه نماهتشاالف
 | حاتم داقتعالا,ناكسف انمّدقام ىلع مخ لارقتفملا نمنوكيدق لولا وماوساعءانغتسالاو

 ظ ملا ونألافناسنالا رغفل اولا لمعتسي دقو هلع اه قيل هنع رعد وبرق أن اسسلا ىلا

 دلال ميرتالثلا « اشارة تاق
 ا ”

 بهن انر ل رو 5 ةعاطواعجسنانبعلا هاتااق رخ !لافو

ْ 
| 

 ظ
 ا
 ا
 ا

ْ 

 ظ
 رخ الالأفو * طل اكو ضوملازاستما « رخآلاقو



 01 و ل تا د و ل ا

 /14 (لهث) ماللا فرح * فاقلال ذُو

 دوم هدو ومي 58و > هم

 ليلصاهفافُح قرم #* لفي سلاةرتاح 5 لي رح ىلحر تدقو ََ

 نباالا ورب لذ الابل يدل امافاشيأسأرلا ةمضضلا ىهولب ود هويسداكس لاو | ْ ١

 لييفدتكا ةسسرافلاب هللاسقي ليقب هتقانهيسشقنا كا نرعم يل انو ىرهوملا لاك" ىارغالا ||

 علا لفها ,(لفنق) ريصق ل صنف (لصت) قحالا لاذلاولا دلايلعُذدقلا 2 لعذتتال ||

 دشنأو ىرحهلا نعةمضذلا

 ليلا دب رع مداكت ع لقب وبصل نع

 لاقومن هشيم لل (لقإل مسار

 لسشألا بيثكلا لئمٍةريصنم .٠ لسقلا ف اركب ادعي

 لعفتنإةكلافربخال « لمئكااناهُفرَكالَلام ةيؤرلاقو

 ليقع نسا نينو يورزق ملال. لثم< هرمسك خبات ناكرسأل انو

 ا ءاملابهدسجدهاعتيال قمم ل جر و هدلجرَذقوناسنالا فشق 260 هرقلكلهقلا (لهت)

 هللا ىذررعثدد-ىفو لحمل لثم لاخلا: ئسدل ا سيال همم بر حامصلا ىفوةفاظنلااو

 سده ةودلج لووك ا 0110 رالف لايؤ -وثعش ىأ لوقت خيش انآ نع

 لاقةدابعلا نمسْمبلا بممضعب صخو لحاف لهاقوهذ
 دجممولاراهتلا ىداص 31 لهم لستم بهار نم

 5 د

 هفطن لو املاهعسح دهعتي لل هقتو اله ل هقوهرَعلا سولو فّقلا مسا فل -هَّقلاو
2-00 5 1 5 

 س'دلل_>-حرلا ل هق ىافتقَتم ةئيهلا ثرذاك اذالهمتُم ل جرو ةئيهلاو سلملا انرلهقتلاو

 ناسحالان ا ارث لْوملاو »*ذ لاهقإ الب هللا ةفيلَخ * يندو هبيعيام ف اكقوهسسفت

 .٠١ أدوم هعع

 لهن اوةمعتلاز كو ةطعلا ّلةةساالهق لجرلا لهو اهقءانث يلع أالوقهلَو 1

 يب ب يبيبيبييبببببلللل ض ببب ب بببييييييحييي كل جببببببب سس كلس  ريجبجببب ب سلا

 هلوقاماف فعضو طقس

 احاريدي راق لهن ادقو هيب ترم المهني رو

 ىربنبالاق طق وفءضّلهةنااضي أىرهوملا لمعت مالكلاف سلوةرورضلادد_ثدناف |

 دروأو فعضااو طوةسلا لال ههثالاولاكماللاديد_ثنبلهقنا ظاشلالا ف تمكسلا نبارك ذ

 اذه ىلعو لام ىنغملا رت عن نان رانا لاو * اساربديررافل_هقئادقو . تبا |

 دشنأوةداحلا ىو لمعلا ارلعشتان وكمال ولاه اما لزج للعفا هتزودوكي |

 ( رشععداربرعلاناسأ 2 ( |
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 1 نو لاعبوه ولان نان ءامدامقلا كاز كصوناعُرلا سدد لاعمشلا ىرينبالاقو موقلا

 (لئدنق) ماللا فرج *« فاقلالصف' ظ 14

 ”نكدس رخّتدنلا لداقو لثايقلام طظعأةلاعم#لا و مهاهنب و مهسهأب اءاعرلا ىلع ناك اذا العمشم

 ظ ليعاق هسأرفركهسأ رف ناك اذا لجرلل لاقت وليعامشتلا ىهولاق ةفيدح لأن عه عار 7

 لكمقلا ىفوةزاهحرطلا ”لَمعَملا كار ءالا نبا ديزدنر كلذ لاق ىرهزالا لاق لوم ةاعدس)

 | نيغب رالاىلا نيثالثلا نيبام مهل قلنا نمو سانلا ن نمةفنث اطىلْئقلاو ”لسسقلا ) لبنق )»

 الا ليانقلا ملط انا ”لشقو ل سللا نم" 1 نق سا 0ع علب قو هوو

 ع : رلاواهءانثا البانقلا هناناعن 0 رغاشلا

 ظ لياشاو ديدن طيلغلاب باو ليل برو ةعاسمبا ىأسأنلا نمت هلا عمجت نال رذقو
- 

 بااطونأ لاس ٌأرلا يظعلا

 هو عموم

 لإ اكل , مولا اريغسانلا نم .« هما رح ليال صرع 3و

 0 فورعمراجلا انقلاو*ىرحلاُىَر را فلا ري مماةيَرَع

 شقا موبأوهو ولاده ديمي ار ءالانبا البانلاو جالوت 1

 ئشماذابارتلاَث د نامل ىمدالا (لثنق) ردثوهول ثفاادقوأ اذال لا لمدكو

 ظ «يدعت) ديعلا لا (لعق) يواقمدن' اك ىنا.ءللا ءاكح ”يلقتلا هريغ لا لثة يود /

 لدْدَملاو لب وطلا لدْدقلاولاسرتساى ىَّدمُّلجراالَدْمَق (لدنفإل دب ذدنعلا مشل هلا

 ”٠ 10 ةىاواس راهلىرت + لاقل دنعلا لث_هتاودلاولب الا نمسأرلا مذضلا لدانملاو

 00 هسأرمُصذ لجلال دو « ليو انيولزاسي « ةلوقك فلكر

 .ارلا ميظعلا لدتا ىرهوملا لكلا لَدْ'ءارأو لاه 5 ارمالا نبا باك عقواذكت

 الد اورعو ؟لافولدنءلا
د وطلال دع اونعأ ارلامع .طعل

 مكلاوأ لاق ل

 هل سو - هر تان ا مسن و <

 لدنقىرافذلا مك ىفبكر 0 لدنعفاييلك نب ىدهب

ا ليقو ارعسلا هرسسفومب وميسي لم لددشااك لب ود
 لادرلان مةماهلا ميظعلا لي ودع

 لحرلا رملاب مسا لاسر ى ارا لالقلادا روبل :وطلالد 0 ع

 ليلعف وه وفور عملي دن او عاركن ع ءرصل دل وىملا ف ءانرتسا كلذ والدنةمو الدم

ارل دل لمد (لعدتت)
ا ةمضدليفَدنقةقان (لفدتت) قجالالاذإا 

 نبأ نعسأ ًأرل

اه مضخلا لَنَا نزال قا للا ىنارعالا
 ىدعسلا عورفلا ل



 ا 70 ا انتازبا و ينم

 م (لعت) 2 ماللافرح « فاقلالسن

 لاقادجةرصق لَ ولَقَمأ ماو لازه دعب نم-لرلا

 يراود عمو تيوخاذا #4 نو باردا سدا

 رعاشلىربْنبادشنأو نشل اريغصلاريقتلا لاجرلا نمد ,رختلاىمعل ادذيرالابلطتىأ |||

 امَسِسواْلَ سائلا 5 بك ةماردال ضربلا نم

 رخ ًالدشناو

 هلا م ”ىلعىلغت م دول »* هنوجه بي نمل ذأ

2 

 وهىل-.قو مدل وذل نادل ويل الباسورد وب ناكعنل يأ

 لاق ىرادنالاننالاقو هكدا اودارساوناف ولا مهياعانلس .رآفزيز علا ليزنتلا فو ردك ًارجأ

 زوحءارشلالاقو ل فاتدحا اودا اركان 7 راغصلا ىهو بداخل لما ةب الا هذ هىفةم هركع

 ةسودقع رزلا "لش امىره وللا يو ءاصومكت ّ 34 ارزدم لماع للان اوت وكيشأ

 داري سل عرزلا ىف عقب و لمسقلا تيكسلا نبا ل-هاهةيج ولسا ةقلىفداراكريسطت

 وهاذهوىرهزالا لاك هليسالو عرزلالوطيف حرت نأ لبق: .ّسَعىهو:هلينسلا لكأسف

 اندلا نعيراغصدا ري لمةلاهب ولا نبا لاكو نان-+ا برعلا دنعلمُهلا:ديبعونألاقو يت
 وذ

 وشو [- اة ءرثلحقلا ةغنحيون ألاقي ور طق املوأاراغصهقروا َد اذا ثم لاو يقرعلالسأ و

و بهذة بطروهو قرقدلا .فعقواذا بلا صنم نكمأو دارا لكألك اال
 وو هاو هن

 رغصأام ؟الانا درة اا سنح نمراغصٍباود لمعلا لمقو َ ا نمةهباشمهمف ودحنأ رلا ثدمخ

 ىشعالا لاق لازولا دنءريعيلا بكرت دا هتدحاواونم

 اًدصومانانو اد اجا السالّسو 53 مهؤاش أدلة لب اعئاموق

 رقفدد ىغتسادقىذلا لمْ ىارعالانبا تلك هتدحاوئنشبس دلو سانلالّدكِل معلا لفو
 سادرهن:كلاملى ربنبادشنأو ةمشملا عيبقلا لّدبمَعلا (لئق ) لعأهنلاو عضو م ىلدةووكسحلا

 الدَشلاةداّسقلا كدمَع الوحر قي ىداعايدبو :
 سرفلارذاح تع مش مهنرحا ارلاق نب ذهتغلي ضل حقل معلا لعمل ) لهق)

 89 هد

 اذكقجلا تاما وةوف
 مووعد ها ررحولصالا ىف

 هه -

 ٍبانآلاَ ونكمل لعسشاك . ٍبأوحِبآوضرالا مَ

 ديسلاعمقلا دلما هع راظملا لعمل و لمْمُفلا او هلل 0 مر بل ىفاامعللا لاو



 لالاورع وا هاشنأ اوزحارلا لاف كالذا سانل اهلك أد
 وكم ها # عسوجوع سث هود دعو
 هنرداشسلا بحنم نه »* هنيه ل قاف سناك أ 03 ةنققلعأب| ارامعأ تعنأ
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 ظ هابل جو موشو م 1 !بكب ح هلد_تاودلك ُنال_ةلكلاولفالس اولقةلقلا كروت دلالاقو

 | فيلا فضموورقلقلا ةمرلاوذلاقد

 | عزامتلاحإ رلافارعأ ل ماناوه #2 اع *ى نالُملدلا اص ٌتَكاسو

 ا هن ويساهاكح هانبلاو فاقلاولادلاوءاطلاو بلا "لفل فورحو ةةخااكر' اطالألاو

 ٠ هدنع ف قت نا عنبطت تال كنال فقولاد_:ءاهنع ثد- ىذا توصلا كاذبا صمانغاوبلا#

 | هلوأىربنالاك ل , دا_تاوفو رع للا ل 9 نفركلا طفي ةةلهضمالا

 ا جلا م يملا مةعنرولامةعرَتلا مةقزألا اهدعبو ةباؤصةدحاولا لّمقلا ضل هون اوصلا

 هلوقو نلدشاو 5

 هنت ردق شل 20 5 باش ريخال حاص و

 لصالا ىفامههنم لك ع ضنملا ع
 هيغعف ناررو طيضلا اذهب

 | هبأنسشءط ان ند!“ كو * هاتان ازام ذا رس

 | ”ل كن وكمألو - هياتشاندازاما ذا 4 5 وقائع ”1 ىف لة لئمدا ارآامعا

 8 :نمهللاهدجردب ساما: لارلتو كلذ ىلعالا الحان دوكمالاك اذه ىلع الا الاح

 | ةعضاوم قروك د ملاذ لكودسأ ل ثمهنأدد رنكلودسأهنأد رئالئثشاذسأدب رت تبر ص مهأوق

 مناد لَلشمما ميسارر تل دانك تانزك لقول قاب اهلاقبد

 0 اهنذقيل كلاس نمد دخلا ىفو هقئع فدقلا ل ش.قرعشلا هنلعود قلاب ريسألا نوعا اك

 1 لن ءاسنلا مص مور ثيدح ىف و وغالااه> .رذخال غلاتي نقع قف هلا

 رذقلالمَقلا ليقو" ليج هنععفد عيطتسإلو لطيف عشلا هيلع وقلب ريسسآلان واعتاواك

 اذا يزل لقبي ملاه و لمةااكهمف راد واسد دروسا الك 2 70 راضب لَا نموهو
 | عممسو 5 واس سس

 |رطقتثم 0 لف مدد هتطبَلَ و لمةلايهنمح رخامهشدد وعن الف هباص ًارطمدعبأ شدوسا

 لافاو راك موقلا لقوا اراغصه قرود, ليقو تايثلا

 م يزح هه. | 7 :ٌتاكاذ

 0 طاوس ماد « انكار طمس ا هو ره
 1 َلَقوةيلاعلاونءرسسفاذمكللابقت ثكمكتتوطم تلو اذا باوجوهوتدئازئكو واوا

| 

 هيي ا وع وم

 لجرا



 8 (لفاف) ماللافرح « ىاشلالصف

 ىهو عارت نالوا .للقىذلا دقو نطبلةونبوالعاذ لو عدراذا

 لازرلاو لالا لثم مساوهفهتصتفاذاوردص وهف هتريسكا ذاف برطضاو كرف هكرتسىأتردلن |

 لَملعَتو َلاَملَملا مسالاواسهيفبّرضألاقلقوَمْلَ,ضرالا ىفلكلكنايعللا لاو لاقالا مسالاو |

 املا تلي مرولكتلا عب رسلا ناو رقسلا ف فيشل لقال ولما شلاولّقلقك |

 وهو توصى أ لّقاقو عب رسداوح < لقالقو لكك سرذوابيفبلقتاذادالإلا ىفل ماتو رافسأ |

 ثيد_-ىفو لإ الب ,ولقالق عجباواغير افيتش ناك اذار لق لرسم ةباكح ظ

 سرها نم عارس آلا وقلنا لفعل لفلم وهل ءانملعج رخ ىلا نجحرلا ديعونأ لاق ىلع |[

 توصد ل ارت ىأهرد_صصلقت هسْفئو دا ىفو مدقتدقوءافلابىكورب ريو مضل لقفل |

 هنأن نول دلص در قعماوبأ بهذ و حابصلاةّدس" لَدلَعلا وبارطضالاو هك ؟رلاهزصأو ديدش ظ

 كي طايع الا ذف وبن فرش تارتوقللا ل 2

 ميار اث سان ارشاد و نا |

 لقأقلا سمع 2 رلاتّزاحو 5 للا لتكىعبلاتَا و ظ

 وهو ىعدالا لاك لئلا ملوش هيلدا لفتإلا برام سل

 هرث دئذلاى ربنبا لاق د سعوا هاكتس بوبحلان ع مرام أوه ا وهاس ف ضعت

 دشنأوةزجن ”ىلعهاو ابكر لاغامالقشايصلا اوروهي ويب | ْ

 لقأثلا بناقل كد * لوعمماتساراج فقد »* لؤالا نامزلا ففارأدقو

 م حطب فال ولابحلاف تن داك ال اولوسلا طلعو دلدا فتنس تن :لقللا لقو

 ربغأ ق رو هلو سر رهن "اك 1 ةلقت تغمس عب را برو انسياذاف سدسعلاّن م 5 تابح

 لقالةلاول_ةلقلا ةغن> .ونألاقو نات نالوا اوبصَقلا قروهن اكس لُطأ

 هانموقاس ىلع ضير يضخ مندل معلا تارعإلا ركذو لا ترتدحاوب وش هلك ن العقلا

 دشلنأ امد ما ولكو قي وألا بكب ح هلو ضاب رلانودماك الا ظ

 لبق حاز نه نيا ذا يلتوصتلك

 - اره 0 اهماك ؟ميادربجل بل 7 هني

 مستلم :

| 



 ىمدقت ملا ىةيئدأو هلوق
 رضا ىلع ظفلب ف-حرةدام

 ًاطخوشو رممخلا ىلع لدي
 يدعم نأ انهامباوصلاو

 (للظ) لان ه لافالش رع

 | هتمورثعججاو « لثطلا كوبا ىدٍبئاك « هيوبيسدشنأو لنا نالا سأبدأ
 1 قدانسلاماهسؤرهبشي وةماعنلا ار فدي ةمرلا ىذلوق

 ظ ١ ُبْعَراهل تسل جرراحدلا لثم 7 لاك عسلاع دالك ايقادنا

 ١ نييلذهلا ضعيلاق ةعسق هلت ناك اذا لعُمفس و هنعسَق ف سلا 20

 او نإ سور

 ْ للملا قرش اهموم » املاح اماذاّكو
 1 | موقلالقتساو قانأ أتاسنلا ٌلَمتسا وءاوهلا ف عفن راوثاريظال ض مسهناريط ىف 7 ”أطلا لقت ساو

 | تآقتساو تلت ىأألا قئااصم تكا ذا تسل سوز ءهللالاف اولكتراو ني راساواةحاواو هذ

 | تلاعتو تعفتراو»اعسلا فتاقتسا ىأس مثلا تلات َثيدحلا فو تعفتراءامسلا

 | لففالاٌلقتسي ىتحةرواطحةالصلاف سهثلا توفترا ذا هلاك ةسّئعنبورعثردحففو

 ْ لو ىف صم لكل ظ نال صقنلاو للا ةبامنىندأ ضرالا فسورغملا خرلا لظ غلب تح

 | تلازاذاف راهلا فاصتتادنعلالذ يسار قع نارا البوطنزوتررابللا

 | اذهو ةهاركلا تقو بهذيوةال_هازوحتوروظلاتقو لُحديذئتدحو ديزي لظلاداعسعثلا
 ظ ءامسلا طسو نعسمشلا لوزتىذلا لظاا ىأ لاو لا لظهسي لاو هرصقلاىفىل مانسملالطلا

 أ ىذلالالقتمالاو لالالا نما لقا نموه لاعلان وقد رويس
 عّطلاو بضغلا نمقدغر :رلا 5200 ةدع رار كليا و :لقلاو داديتسالا الاو عافت ”رالا عع

 رعاشلا لاف هتلقيساوتدع لاهلك :رناسنالاذخ أب وحن و

 فجاركأقتسا كذأوأر سلا ىلع » يلمس اماذاوس ىينينأ

 أ ةضؤلا "لّملاءا ارا ٌلقتسادقيضغاذا ل را لاقي ودع :رااذا بضغلا نملقءذسخ لاقب

 | اذهامةماملادب ار رب , وهو هعدوأ لدي زه.خاللاقرعثيد-ىفو 0 ةفوأ لعن م

 0 اوك يزعل ىصنماٍب تمن الالقلا ئةدظ ءرلارم ريدكلاب للا كي ار ىذلا لقا

 دشن أو ةقشح

 ظ لالقتب هموت طبتتلا عذر ه امانفأَقاسةناعرك نم
 ْ رعايا كامل :موقلا لحراول الطب ىوربو ضرالا نم مورا عت رتةدع ل القلادارأ

 نك الو "هللة كلل نم ناك املاقيديز وأ هدطيوةماظعبى أهيل سلا لك را مءارو
200 

 لك ىلارعالا نبا ىيل اىقءاهل !لخدتامناوأم_هنمْذُخآ )نعت ريثكالو“ هلءلقهنم تذخأامو



 8 (لاق) ماللاف رح فاقلا لصف

 6و مو متو < 5م مادا هد- |

 بل سو لقي لثوهردتةكتسا ىأ نراك هتالتسا ىأفاطع امتد و هتيطعأ ام تسللق |
 1 فيلم مقود زالا كلذ لوقي لبر لكاولاكو هب ويسلاو هوبأالووه فر عيال |

 لبقو معلا ”ّلملاو لاف مهفاعجاوعقجا اذا نق رت« هاقنماواك اذا سانا | 0

 ةركاكب علان اوه ليقو لالقو لق عما وريغصلاز :وكلا لبق رّةمأعد ةركا لبق رتب ل ظ

 رمعمن ليج لاقو م

 هلاقن مالطا ابر رشو * اناستاوتمعت انف ٠

 ناسح لاتبخل 4

| 
| 

 25 ع

 . مولالقف وسي كدفو 5 هلأ رو رامشح نم هرغقأو

 لالقو تنسيم « سدد هذكملوحو
 نيت هلوقفدسعو لاك انيحلمصرباو رفواستكل محي منيتلفماملا َعلباذاثيدنلسا فو | دا

 ىشثيداا ىو ماشلاثوكتدقو زا انةفورعم ىشو كا هتدسحاو ماظعلا باح هذه عي |

 ردت سلو ةنبددملان مة رقةيرقركتو وره لالقل ثمان ىنملاةردسسة صو ةنلا رك ذ ظ

 عسترعه لالقىأر نمفربخا لاك مع 3 . رباب نيرتخ كودو لالتلا بلع ظ

 مولع لقا عراب واع ع وصأةعن راق رهلا قازرلا دمعلاه رمل اهنملدلا

 لاك اًمسوأرا ربوع ظنا ةيضأنو ءاهبت يوي ”هلفلا لاق سنون نب ىسيع نعكددو |

 ىهسحي الفل اوبل ريغامافلو |وملا نم نيئلقلا ىلع تش أولاق ناس ,رق'ةلكردق ل بنح نيدجأأ |

 قليقامراك اود نيعيرأو خود راى هس ياما غاباذاءاوسمريغولوبلا قضما لاقو

 نمةريبك ةدا نمابامرلقلا دنت اثةفو فايت اوونا لاو رحش ل القو ىرعزالا لاق تعا 0

 :ةئاهدح ولالا هن ري را درا نمسا اكو نيبو رلال_ةوءاملا | ظ

 هيوث انس 5. سايعلاثيدح فو نارا 1لماللالع تسطع راوأل |

 اهلج قاطأ رطل اود وبمفرا ذا لتعلم ودل هولا لق لاعد عطتسيف لقي بهذ | ا

 خيب اوهالعأ وش لك قو ليلا ىلعأ:هلقلاو هسأرنئثلك -هلكوهعفرو اج لهتساوئنلاّلقأو |

 رج نبا لاق هتك جلا ةلالقو ل باو مانسلاو أ ًأرلا ىلع أ هبم ضعي صخر | |
 م وع همه ع

 رقع :غهليقاه ايكوم 0 , ةلالقلا يفرغ ةرمعم ام



 (للف) ماللافرس + فاثلال سف 2 ر
 0-2002 هصض 9و در 8و 5<

 د عالطل .هلاالوان ا كسح دقو »* همهنود ىلا لما رسمي دق

 خ ” الىربنبادشنأو

 ه”هود 5 را

 ام زاك ذّرفالفشتكا امو +« ةمالظ ق مدوطع أ هوصر

 ا نرسل هلو قك ونادين يو لاناينك الو لب مهاوقو

 عام
 | لنور يرسل ثم لق معجبو ليلى نولدكتلا مشلول لاو ىماعوملسو راقي

 ا مار وتاذك ةهللقت أم اوةخلا قيقدلاريصقلا لاجرلا نمل وهف ئثلا لقول

 ١ هاسز أ كلذ فالق تدك امو 5 ىدعالا لوقهنمو نيدلا سدسخلا لاجرلا نم لقاك اربصق

1 
 ءالفأو نوللقموقو ضرع ايلي وطلال وعملا لاقف "هللا ضرعلا ةهفينحوب أ صوو

 ا

 وو مرو

 | جنك ذاا ورك ذاوىلاعتهنتالاك ايل يلكموقو جا ةكدودَدَلالق كلذ دوك :نوالقو للقو

 د 8 اأوقنمٌّلكند وعلا ضءلاك لعتلا اهذه عد عقم هلم ابدي وقبول 3 رثكسالا- 5

 0 | ىضاقتملا فرم مكحيلاهن ناصأو لغافتلا همضات همك نع هتئازأامنال هال امال لما

 أ كلذاو ماهفتسسالا فرحو طر دلا فناو ضِْضَدَملا ىفكلذو اعبجب الهوالولو م .الاال لعشنل

 ْ رعاشاال |وقىفدب ويدس بشد

 موديدو دصلا لول ىلع لاصو « ا[ ودودملا كوطاقتددص

 مو ديرمش لك لاصو مودا ولاكن كيد عون هلعلدب 0 ريلاصونأ لا

 لاصو أ كلوقىر تءادمالاال ارمذملا ىلعفلان هعافترا ف كلذ ىرف ودل فارة

 اقاورفك )00 لل جوزحسلا وقوف فردا فرحا تو ميلا
 تقرافاكناهدعب لصالا فا واود ىذلا م ءالا ع عوق ةواهتعنم راهدعيلعفلا عوق ةواَن رتلسأ

 امبهفثداحلا بكر رئالقولاطتقراف كاذكفاهعم بك رتنالمةاهمكح -ام عم اهييكرت ب 5

 دعبو زك ارادلافدنانك وان دئعديزاملاطّتاق وان أى رئال ًاءاهسالا امهيلط ن مديلعاتتاك ام

 ا اذاف رة منافةدر طا ف كلذو امه لسق نك 1 ادد بيكر تلا اف

 ْ نيتها لا ولاتو كل ذومضو لوسيا أامناو كديعانأامنا كلوقكر وقضت ثراص ةماك اماما

 ا لالفالاورمتفا لكأوربخالب ادتيلااوب ىنالا قرح أدنبلاعراشا انجب الاعكانذالوُكب

 سانلا نيب نمىألقأو ىو رنين ملا ذلءذلاقبر لأول قمل جرو اموت لق

- 
 ظل

 | اذا كلذو نالفل تلاه ديزوبأ ٍْ لأم لقت نت دز أف شطعلا َتفاذاملا هكا و

9 5 



 (لظر ماللاف رح *« فاقلال صف
 لافقلا بناذكا لل ه ىلإ التان ملا لعمل

 ءاسنلا ن نمةسرفتلا ةيظعلا 71 يالا (لغت) اولا ميا (لئففإ

 ةيم-عأاهنأر ا نع ىحو بر عورات لا ”يلِلَسَْلا (لشنق) ىحجنا اهاكح

 هفرعأ ال ىناف باطمل فارعسلا لاق 0000 وببسي ل ثم رالصك اهلصأ

 كاذوااَمملفا فمما ىرع رح ًادغافو لتقل نذألاكىور و رف لعق .دقد_اخلا وءادو أ درب رر

 2 8 «- هو # 2 هود

 دج هدد تاعفقا لاق َه ةضيقتمىأ هوم مدد اليملاثي ديف و ذو بدلا

 5 وسمو ش -هو

 ديلا بايخ لب لمانالا هب صاب ميك "سميا لا لبو تيشتت 3

 ردثدشل ًاوسبايلا لعمل ىرهزالا فو تشن تضبقت الالة مقا ءلمانأ وهدي تصف

2 

 الصمد يطيع دو لق نيلادعي تمس

 لل ةملهالا فلا قي تاكو حيرزخلان ملقاوهلاو ل- اوال نم ذاالق اولا (لقن)

 000 الخ لا (ن) هيح < لقاَعلا اوتنمأدقنلقو وب راسا اذا

 ا جتنا لذلقودالةو ل - لقوهفاّلقو للك فو كلا

 الملقءارأ ىأ هنبعفهنألقو جنان ءهاإقك هنملقأو للقب قألكاو الملكءل هج هللة ل مقو

 قو اليلقءاراذا لاعبو هلت ئذلا للَقَتلايالملءارو]ةةساو الءلقهفداص؛ىدلاّلَقأَو

 و "كوريا لف )سو هسيلع هللا لص ىبنلاةداب نع هلا داماس

 ريثالا نبا لاك الصومال وخلل لقي ناكدنا ث هدا فو للا نسيلغا وهو اهوأقتسا

 وغالاد رنازوولاق نونم نيام لق ىلاعت هلوقك تلال أنف لممتسيظفلاذهو

 ّلقلا ىللعهقد_+الاقب لذلا وللا لدم هللا للقلاو ديما وذياعدلاوّلز لزوهلا
 سئ ل

 ءايعم لقفاوهنرأكا ناواررلاد دوع_سمنباثيدحفو ل او لقهلام و رثكلاولقلا 1 رثكلا آاو

 يي وابرلاهقا قمه داوتحص صقننا لاَ هتاف الج اعلاملا ىفةدايز ناكناو 2 لقيا

 دسالوقدشنأ اودعوأ ؟ هلاك تامارصلا

 هوو ساهو هم
 ددعلا ع نمّترثك ؟ناولُك »# مهريصمترح قبلك

 ىراألا معادن ىمصالادثنأ او

 ىدتلا فات 1 حمل اءاطغب راكم عم .٠ هشيعم بابا تامل 1

 )  --1١رشععداربرعلاتاسأ (

 | نمنكتار مباملاةظلدطقل (رعقإ هفطتخا ىدينم ونار (لطنت)

 اذكهرالحك اهلصاهلوق

 ةفرغملا لءلشفَملا سوماقلا
 هك طيضزاب بادر

 0 يكرباقلا وءاقلا

 ىو هنأ دوحو

 لقوقلاو س .وماقااةرامعّلا

 ماسنالا نم ناك ىلا مسا

 ناسنا هأن] اذا ناك هنال

 هللاق بركب وأ هريس سب
 دقو ىلدحلا اذهفل_ةوق

 "رلقاوقلامهوقنراى آ1تنمأ

 يعم : دإ



 اذكهملاموةااركمو هلوبق .
 لو اطومسضم لصالاىف
 ىىذلاو ركمتدامىفهرك ذي

 ريبكفلا اواومف س هوماشقلا

 توسلا فبو..1اراكشحا

 روعم هأ

 (لمت) ماللافرح ه فاتلالصك 22 د.

 سلا ىسهالى ربادشنأ و صاوضىأ ل ذاوق ل .خب ون رح لق و كرب انهسحأ

 ةيدئزب ف افشلا#و « الفاوقلا فلان ٠
 وه مهو م مال» ماد

 أ 0 اوالفافلددصت « قص سل 34
 سل اا

 ٍ ةحرتفىربنبادشنأوساشلاو بزاشلاولفاقلا 0 هرفا لاق و

 3 روُشْدححالو رمال ل هريس 7 | سئسكءارت عشر لفاق 5

 هاورن 0 ركتح أ اذا وتلا كمو نواغد» مد ةماعلا وهلا لة ليها سصاض ل فاق

 رضي مهعن الق ىيعنم ملفك لاك قيرطلا ف وقل تاق أب ارعالارداون ىفو هنع ىحاصملا

 (هتبابلا هيقاغيامّلمفلاولدقلاو مهنعج ىأا ذكىلءمهمَمفأعضومىفاولاعو محدد اذكو

 | نعمديسنبا كلذ ىح الكنق بواق ىلعمأ مهضعنأرقو لُمفأو لاَمفأعمجباو هوحخو فيثكبس دل

 | دمرقلامأتدشنأ ولاه ىرحسهلا نعل 0 و جنبا

 لوب قنا وى انيدلا نع « هملقو باكلا ىفام هُنْمَعَىَرَ

 لاسقيالو لش بابلاو ىلع نونلاو لقا لقا هبلع لةفأو باملا لم أد قول مقالا هلءذو

 عسرالاق هنأرع ثيدح فو قلو وشل ثمباوالالمقو بابل تنك ىرهوملا ومد

 ىفالافثأ ّنملعن اك َنهلئاشاَنونم حبر خال ىأ حاكنلا وقاتعلاو قالطااور دذنلات الدم

 ظ ' لل ل لونا دتلا لقدم هوا لا ملللاق ؛د مكمل نيب وناسلا 00

 ”لفتشمذأ ىعا و انيمي دي نسر رخال ىذلا سانلا نملهتشملاو ل: ا ىلعامهالك ثا لفتقمو

 لدفاع اءاطع لاق, ةرعأش انا اسنا كوؤاطعا 26 0 للا لققو

 ا

 | ىردأ الو لاق نملا لهأ مالك ن ماذهىرهزالا لاق ةيلصأاهلاوُنزاو أ 'رلةقمهردوديردنبا

 ذطيو ضخ زاجل ايرصن لْمفلاو عمسام لكل طظفاح:هلَهق برو ةيلصألاهلا هلوشب دارأام

 ىتدنتلاقفى ةرهزالااهفصوو شفا انعا رت ءاكحو 3 هندحاورج أ ءىع ع 7 نمءاسنلا

 ب وذ ًالوقد نأ ورهشلا : نم سيما ديبع ون لافو جملا لوأف نو ضرالا دوش

 رزاق جون عبترصث ى هو لاق مجققل روصنمو أل اق « لفلان رلا عب هنا د

 نءاهلعام اصب ىتلا لسا نملم_#ةلاوملا ىفاهتريط واهتغلت اع مب اويلاتهاذاق فصلا

 لاقُملاو ل قو بر عموهودّصْنيدَيلا ىفقرع لاميقلاو كار ءالا نبا نءةفشحو أءاكح للا

 دسلالاو ناوض هوه



 ىف (لغق) ماللاف رح * فاقلالصت

 ءاجو ثيدحلا فرركتو ع وحزلا ف لمع مدس امرثك اود لاو فاهذلا فل ودقرةساللاقيدقو

 ملام ىلعانأفمأو انرتغاناغقأو انكم لةقفو لان افقو شيلا اهنا اور ضعيف

 هفارصن !ىدعاخا تأ أ لوهقلان رمال ودك 22 ةرعْنبا ثددحىفو هلءاقمسي

 دوعألد وقلانادادعتساو فنا ةحار 4 اوقف نالداهملا ىلا هلابقاىفدرحاك هوزغدعب هله ىلا

 هتمءاح ىذلا هولا فانا” هعوجروه وبيقعتلا كل ديدارأ لق و ناش و>ر.هالاظفحو

 دال ٍههاْرُْم نماوفرصنا اذا شدلا كلذ لء-ةندقو الاتقد مش: واود عقال ناو اف رصتم

 لقا ذافمهتنكم أ !نماوحرخو مه هوئمأ بع ١ وفرصنادقمهاراذا اودعلا نا امهد حن يرهأ

 )نير هاظاوفرصنااذاممنأرخ“الاو مولعا اورااقمينت راو ذسلاواحرلا ب

 عوحر امهضعيو أس ارهظتساا عرف و راممشو مهبا وقوم مهر دع ١ م هنا اونمأت

 مهعماماوز رحأو اولسدةفالاو مع اللي عت_ما وناكلطوتدعلا ن نمناكن ام مهارذا ىلع ظ

 1 اردن م مدع هيلا هوما وق مر رتل ز |

 ةم يس

 ديلا ركل لفي لاو

 اهءاصعأ الفار اوداممَع  ”اواتر اوتار راد ح

 عش او ةنعسب -2لثم ماصعأ ىلعم 2ع عجم م ىلع تعج مة مقع سا :الّقلا ماصعأل و

 سايل فاق ل برو سايل فاق حشو سير .ةقورنانوهنلفوالو فكل يدل لو عبو
 سام جملا, اوهتسي اا ذادلحلا ٌكَدْقأوَء سب ًااذا موصلا هَةقأودملا س:املاو#ل.ةودلكسا

 بيؤذوأل اور صشلا نم

 5 «م

 لمتلا عبر رلا ْعِيانأَكَت ره اهقال ردك عةهرفمو

 ةغللا له أر ئاسانكساوءاننلا فب هاكح بار ءالا نأ نع فلا, ةيخالا 1 "لقا مدسحا دا
0024 

 بناحىلا ف ىل؟ :اوةمكبىأ دءارتوص عمدقو مهب فك امدعب هتثبال راج نير قعملوقه نمو

 دقوُلمَت اكليفقلاو عملا م لفقناصك كل :ناكناف ليلا نمتادتالا تدنت الاماف< 2 ظ

 داكن م 2 5 با لاق امو ا ليغقلاو تباضيأ لمغتلاو ل قو لشي لق ا

 ىسعتنلاذ مو لاق سايلا ؛

 6 ه

 امحاذا* ءوسلاريعت برص * ايرمضل» ةقلارهملا تق * ب رقاسباب كان ل

 رس ط7

 نرق_عملوقهمو هلوق

 قباوصأ اوهاذ_هراج

 رقعةدامىفم دق: دقوهعما

 . نمققعةدامىف مدقت 0 و

 هدصعم هأ ًاطخ ب ام> نءاهنا



 (لفت) ماللافرح « فاقلال مف 7"

 || ىرخالا ىلعديمدق ىدج ا,َبارتلا ىنكْن مدِب_ثم ىشماذا لوقو هيمدقببارتلا فري هن'اك
 راج نس رز ذهل 5 و اههيفبشل

 و همو س#و م اهيل

 | . هلففتاش ثح آةرانو * ةيتلاو قوعتلا ىنمأ ترصت * هلكلاو بيشملا في رنا ا

 ْ (لبن) قيتماخان ا رايب تا اهنا ولت دول او لا دلو اردتلا ل هلكمااو
 ا ٠.٠ 9 بوم

 د لبعقلاولبعقلاو لو يدزيظبو ىودبف قيس رانا تبا كيتلوبعملاو لسعتلا

 | )00 لام دوسا نأ رضاراص سن اذاو دوع هل يا لد .ةكلان مدرض

 | سب اداق الطتس تش ةاكلا نمبرضوهةقسو أل اقو عابضلاتاو.ةهللاقيءادوسلا

 ْ لدعم (لثعت ) م-السعقو بعتلا لومعشلاو لم سعلاوهورطُلا لرعتشلا ىرهزالا رباط ا 2. : وج 1 20 00 3 و 6

 | "لدعم ىمصالا نءئرهوملا تملا ىهو لّحبو نم علي هناك سعاذا امدالكّتعلَعتو هيشم

 | قهيلع قضاذاهعرغىلعلطعقو هعرص يأ طعم هبَرص (لست). لويشلا لمة سم

 ْإ | .ىرذزالا (لعق) الطةقاومسدقو عمم رسلا لطعتلا ودع :رصاذا *لطعق لطغقو ىخاقتلا

 01 لوُتلالبقورغسلا نمع كر (03) لمعلا ىهو لاق ةراهجرطلا لمعمل

 01 لاق وق ن ملفات جر 5 دااقو الو مشل, ديلم وتلا لف وزملا دعب دل عوجر
 0 ا ل ونت لولا اضيأل لاو مهمل سادة م هوبيذهتلا 0 دازقنشلاو

 ١ أ ى_هعلمَملاءاجدقو نواث_ةدم هنالك اذ نمهلفاقلا ماوس ول اوكا ولّدسَقلام هءاجح

 0 .سارلا لا لوُهشلا

 ظ ل موقلا واذا لولو * جالا قابعطقيلنا كان « ْلْمَملا هدا رسشبأءاملع

 : ًَ ا ةستقنبا نطظولاف هنادباىذلااهرغس ن ءاهلوهمبالزاَ هلفاق :لقاقلا تيعتروصنمو أ لاق

39 

 ل ْ :لسفاتىستالابناو "هل_فاق هولا رف سف نيدشهانلا مس عيممت ف ولتلغي سانا ماوعنأ

 0 0 يصاب ا طاغاذه 00
30 َ 

 || ةفلابملاهااولخساقّلئاتناب رتل فعلا اودار اوكي نام لالا نافاس

 د مهّكفْفأدقو دوجأوهو مسالا ىلع ةفصلا تءلغو فوصوملا اونذخ ههلفاقلا قف رلااودب ريثااماو
 ا هوم 10 6 د هه هدم

 هللا ىل_صىبتلا عمريسن وهات ”مطمنن ريجشي د>-ىفو مهم وع

 | لاق هرغس نمداعاذا لش :لدفردصملْففملا و مع دوح ردن ىأ ننس ن مم لس ودلع



 70 (لعف) ماللا فرح *« فاّتلال صق

 عاج د

 مضلاب لطف ول يطق عدحج وتطق سفاهلص أن متعطق لبق ورقم و هفدعب درمض ىااهلصقو

 اليتق فص: ىلذهلا لفت لا لافرصشلا نم عوطتملا لطقلا ىمصالا لاطقتدقو عوطقم |
 هل مه ةدمددسه 5
 لش وشب تيرا * همددداد ىدكس الد

 هعرمد ليقو 0 هراقك منج ىلع هاقلأ ارزطق ول طاقم عجلا اواهم عطقب دب ةددد>-"هزط مملوك وربو

 ءه ا مسيو

 نيلا للا ورمسقلا لقلاو لولا لدطَقلا فار ءالاننا نينج ىلع مأ داو بنج لعادل

 "لبد ىلع عضوملوطاقلاو ءاملااهبفشني بوثوأءاسك ةعطق "رلسطقلاو ن_ٌتَلنا لطقلاو ا

 بنعلاروت نع انام لاعقلا () 5 ردلايضومابلاديدشنو ضلال يرش( رطقإ) | 7 4 م 0 1 ل . 2
 ةيضتلاعتقالاو هناك منعش ظ رونا لف 1 ًوةلاعقهن داو هما ن مهوب شو" ءادحلا ةيغاقو ا

| 
 تل انصدم نيدو عز فسقلاو هرم نعمديؤ ملاذ ل جرا فاو لالا ا

| 
| 
ْ 

 ماو نت والاول ارو لاعقل1 لاف ىرهودسا صصخبو رفعت الثل ف وطقتلا حور 7

 سقلاو مها لاقل ابحلا سور لعاوقلاوليوطلا لبملاةهلعاقلاورئانتو
 ةيلعانقلا ىرهوملا راغسصلالابملا لعاوتقلا لب ةو *« لعاوقلا باقمالَقوُنَتِباَمَع

 رعشو لول عاولا ةدحاو ورعون؟ لام ىربيا لاق لابملا نمراوطلا ىهو لع اولا ةذحاو

 لاعتلءامهنا عر دولا

 عيرأا مم هلعاف سأرف ةوقله يلع قسالوهدلاو

 دلال ساعت د_كناهولعتوأ ألعاوقلا ىلا ى وأن" هلة باقعوت اودع برأ ىأ عبرا ممهلوق

 دقمم نب سق نبا

 لما باغملا تتلو + اهيا ماشا لةكاوؤتام لوم تمزناذتيل

 ةيطعلا ةيفادساةأرملا ةهلعسشلاو اذهب هس عضوم با ةعىأة فاضالاد لعوك و هيك ب اقع قو

 ديبللاقا دير را :معنل مسام 1

 لمتشفانالو لصعلاب سل ب اين“ ساد وتلا لو
 لجل ُلْمقلاو ضرالا اسهل لصأ الة تنمي ضصو بوك لاىف باصتنالا ُالمعفالاو

 نيدعكلانيبامدعامتوهلتقو ى رخالا ىلعاهاكمدقلا لاقى شمل اول وموسم اربصتلا ||
 هيشم ىف لوُكدقو ف معطى شم ىهليقو ىرخألا ىلعابتعام < نيمدقلا نمتدجاو لكلابقاو
 ةميبقةيس ثم ىَكماذال وك لاَقي هسيمدقب بارتلا فركيهن اك ىشجناةلوعقلا ل#بقو .ةلوعق



 (لطف) مان ى ناترنللا "رك

 سادمهنيكالالدشنأو

 .٠1 00٠١| عقيوتادتويبادن مط ري لطي
 | بيطلا وبلاك هلئ_صاخ رنمدلاصتقاةع رسل الي هقب اودلا هيفلعت ىذلا ل.هقتلا ىمسامغناو

 ىو لجرمسال_هقو ىناءعللا نعام رضهقْنع لصقو ماعطلا فل كقلاو سانلا فله قلا

 حتفوفاقلا مضي وهل لا لعفاملاق قاف الف ةندهج نمل بر ىلع ىمنأىنعشلا ثيدح

 ظ عينا دشنأو ملا ليلا لمرُلا (لمسن ) لجير مسا داصلا

 راسقاقْمَدك اهارّصْنخ 2 ٌككوفيعضلا لعْضلا ةماك

 ْ | ةرو ةفلانانانا مسكي ثقل لس ةغلاانلاو ىرقعلاداو لمصُملاو

 : )امس افكت رسم ١

 | ”كشقلا ىرهزالا لاف ىنايسللان عهدهم هرسكو هعطقئ لاله .(لمصق)

 ٠ 0 هسيفىماقل لاقي لك الاو علا ةدسش للمدقلاوةدئاز يلاو عطقلاوهو لقلا نمةذوخأم

 ْ رهدلا فصو دشن ا واروصقم لمصفلا همقتلاف

 الماَصق هنادأةحيراج « التاقملا لتي َقْحأر هدلاو

 0 ملاوبةلاءاعرلا نماسعلاديدشلا لوْ

 1 ١ . لمُتْلاةدابقلابسيلو 1 لسا ملمس

 : ظ عجبا اذهب قواها بارعالارد ونقواصعلا نيلي صولات رلانال |

شمو هلئمد: رز واهتعرصاذا اهتلمرقواهتلمدقو ادب ردقاسترأ تيمرفارعالا نبا
 1 ] اريع

 | ةمصتقلاومشلا كتف ولمثكتنا ثبلي الف سارضالا ردأتملا فو رلمعلاوانردَت ||
 [| اذالجرلا لّمكقوديد_ثلا لاجرلا نم طباع لا شم ىلع لمصقلاو ات لاند نوضوهانللاوم ظ

 ا هيو بلك علل لاقت (لاق) دسالاءاممأنملهضقلاو هيشم اا براق

 ١ ليطقلابقلي ىلذهلاب . هذول ناكو ليطقو 00 ءةربخ "لا علق

 اريكفصي ىلئاهتلا هنال

 لبطَقلا يشلئاورضصلا لاق « ايلعةاسرازاماذا

 ديرد نبا لوقا ذه هدس نا لاق قل ىمستننلا اذهب وعوطقملاوهو لوطا ليطَقلامدارأ

 «ةنعل طق فامحللا لاق و بنس ؟نعيلطت راو دعا ركنا او رفوف

 اهلصقو



 5 مم

 سرفلاو نول ملا قتلا دوام ةسعقو ريخىفو * يهركذ عب زيلع رخ لاك دا 1

 اليوت ف زااعكلا) م ةقابمل نونا فاالاةدارابغلا ةراكىأ ةينالطسق منيع ظ

 ١ دشن ةسي الط دحاولا فلق الط رغ لهاعو دلي

 بكا انلاتاَفمْثعتلااماذا 1 يراسل اك

 ةرجو حرس وقتال ىرهوذبا 611 رو سوق فالطسقلاو قدَشلاةابةنالطْسقلاو

 ب * رلا نب كلام لاكاضي اق مشل

 ا اناث 5 هما لات ريدقا دعى

 طيشطو. ا هوس الَطسعلا ةنسن وبلاك وحرق سوق ةناطسقلا وةلاطسقلاو ىربنبا لاق ْ

 . نك:0ناو ظويُح ة شون افاست اودد سبا لاق را ةمالع نير تشل بل 0١ ظ

 ىفسدلا (لبطق) نادت ,وألا هباَك ىاذه لع ىأر اماريثكو هسشتلا ىلعاط 2و 1

 مرو وا
 لمتقلا (لمستإ) لعأ تلاود اوةرم رمكيلا ىعي هيلسط فو هتئسطك بار ءالارداون ىف ىماسجللا ظ

 برغل يب لا ل ماس او لباسا نطو قودزالا نم نايم ةودسيالا لو ا

 يأ كلام زبور عزب واعمدملا دال: هل بهسقو ىلعسقوم ناب هلمأ علا بيذهتلا |

 يللا عطت لصقل وطتلا لبق (لسص) معأهقاورشرألاةينجور مالا وانه |

 لدا فس و هعطقبل ب سلفا والضقلصقي سل الصَتاح .واعطق كلذ ذ نمل فس أو أ !هطسو ند ظ

 ناسلوليهّقلا مسد مرو مدار ءلارصقلا لاصتقا عم « دشنأو عاطقلاصقو لدقمو 1
٠ 
 ا

 عجب اورضُخأ عدزلان ملص امّلّقلاو هبانأب ئىث لكمطت# لص ةملحبو ضامل قم |

 لِيصَقلا اهلعا هيلع لصق و السقا اسد ةيادلا لصق دم شا وللا نق ارمناللسل ظ

 هسنمح رطيام ماعطلا ةلاصُقىفاسعللا لاق اهساداهلصق و قئاذاهنملز ءامربلا نمتةلاصُقلاو 0

 نمحرتجامبصقلاو: اليلق قاعتدلاو بارقلا ن نمل بأ ناكاذا كل ذوةسيزاثلا سادت هير |

 00 هنا لا لثم ماعطلا ىفلّصلاوهربغ ىنامعلل ان نع غل ل صّقلاوه.ىريقماغظلا

 ُلَدَملا نمسب رو كير عدق « لقتل ايو سرءارج نم ظ

 يلصق و هيجريفهنم حي رخم ا مناذه لك 'و صوم ىقعوناَو ور رو لس ماعطلا ىف“ ارفلالاقو |

 لينتج ال انس رالا ىلا ةريشعلا نم ىه لب قو ةمرصل او لالا نمةعاسجلا |

 "دق الاواقيه كلا الىدااوهلبقو قح إلا ِتيبعضلا لسلام .بكلايلصقلا ودحدكللا ||

 نزملا طيخ طوشك هلوق
 مدقت :وانهلصالا ىفا ذكه

 سوق 3 طو. 3 طسقةداموف

 ىفصم ما نزأا

 ىناذكه مهارفوءاونو هلوق
 هحيعمد | اطويضملصالا

 اذكه ه-دكلاىهف هلوق
 ةدامىف هنرابع ولصالا ىف

 ىهفنةستغلباذاذ عدص

 ما رسكلانىأةعدصلا

 روىييعم



 ىناذكهزللاهمفلاختمل وق

 ةدامىفهداعأو انه لالا
 روطشملا نما [نهذْنْنق
 - طسو ورح ةنصق

 هرظنافاتس نيّمل انيذه

 هوو

 (لطفش) 0 ماللاف رح + فاقلالدذ ْ 00

 ومب د دوس 2 0 و يلد 9

 انوفداعتاما.طمرقوأ »* انونقلا ةنقلا فلا

 اه هرعش م رماه لصّتمسي رباوأ فوصوأر «ش نهر انقضى هو ل مارقلا فص رهن ثيدحلا ىفو

 رخل رشا ور دكت ((لفنر 3 نيل عورفلا لد وطت ابن فلاب مر 70 حد

 : لاةقدرعش ىف سسقلاو هاو هرك ذوب رعلا ضرأ تاسْنم ساكن

 ةومس

 |انهر فرقا عيبا لور قلوة نمسبرعلا نمو * للفت ْردلاانربتءاجابصلا ميس 5

 لاكمهراعشأو همه مالكىرثك د قوة كارلا بطلا

 سدمة١

 ٌلوُمرَملا هبامن ناك * لوسملا لا 5 'لرْعُت ىأباو

 اضرب لوُهْترَعلا فىرهزالا .ثنأوةرورضللءاذلا عيشاامناليقو

 10 لاما اك لو طع اهلا دو

 1 رص رد لميوقلا ىابرلاف بيذهتلا فرش ف_نسوبأ ىحو لقبه فلكر ةعسبطو

 | تيدا تيدحفو هدشأوحرعلا ًاوسأ كيرا اءلّزَلا 00 ءأهللاو ةيدنه

 وهوالزكل اره لركوالزرسكلاء لزق ةهدشأوح رعلا ًاوسأ 1وهالاوه والا ارق مف ناكو مهانأف

 أءاور قدس نيئاهن ب عمجم حل 5 ًانوكيالنقاسلا ق.قدلا جرعالا ل ةآلالبقو لزق

 لاقفرئاطلل مهضعبهراعتساو بئذال كلذلاةب وىارعالا نبا

 الرق حانار وانام نابع نا اهرانثى َبْعرلا خار ذل عدت
 د
 00 لجرلا عولقتل يدى ةأوهو لز در ارقورتخت لزق ةأوهو الرق لز و

 || حرعلارك ذيلوا وجلب اهذو قاسلا ةقد لَدلا لدقو ثاح ٌرعلا نال !-ةااوناح غلاة يسم ىشماذ ا

 م9

 "|| نالكسقلاو لوطشقلاو لاطْسَقلاولطسلا (لطسق) تالا 3

 5 | طتكر نسكور سكو بيذهلادازاشبأدا ملال ا اوعطاسلار اب هلاك

 أ نالألاطك الوالاط ةر < لوال العمال انالعت فاسقلا حمي ناط كور عون ل عج ره زالا لاك

 | لارا مةقان,هلوقوهر اردانءاجدح او فرحريغفعاضملا غن ملالعة برعل مالك سدل د

 | قالت لقعم نمدودم ودمع دن "اك هيفةغالاطسقلا رهو لافوءارغلال اوقاذههد سن لاق

 الحب 3 برت ننس .وال كلام هوأدشنأ 11 تقع اس1 ا رع ريغ

 لايرسلاو عْردلاَوْشَح مالو * هور اهتني موقلاد هر منو

 لاظسقلا نمةحراخ ل .كناو « (ءداذا يفشل راند 9



 5/0 ع 0 ا رس هس 2-0-0-0 نب ا 7 يح اا ل فو ب
58 : 

 ذ [لمرف) ماللا فرح دب فاعلا لصف

 ىلع قاب وةدح ىلع نآس ناس اتمنا اكحامهو هقاقسإ وهحتت تاس مص بات ىلا

 ةياكح فرعاشلا لاه كلذوذو .ةدحاوةلك امهن ا زيمملاريغ طف ظفالا ىفاك الا ..ماالادس ْ

 ةدماكل ااهذ_ميتفدرأ [!فادرأ كلذانعاو نطق هه تلاقذُلدكنا و نر باودلات اومآأ

 وهلبقو ٍبايثلا نم يرض لقرقلا (لاض) بيصع مول مهل اوقنمهلهأو بصصعمهلوقك م95 مع

 قىرهزالالاةورقار اركهعجبو نا البءاسنلا صدقن م صقل قرَعلا با رثونأ نيكريغببوث |

 رهو لا وو ارعلا له ءاسنو لاه ةأرملا لرش ةاماللايلقرةلاودىوم“ الا نعؤالثلا

 ءوض

 رح ع -طومق ىوم "الالاقو ءسورارتلا لام كاك لاهم زل لدقرصلا رتل سا

 فاعضراغصردث ليقو تان لمعلا ((لءرقإل رّقرةلا ةماعلاو سانل اهيهست ىذا لكُم ا

 م واهل ىَردال ةفيعض ضم نم ترص كَمَا فا. .ءللا لاق تلَمْرَقهدحاو هل لوشال |

 نيعتت_سبنملاذهلاَقب "مرعب دتاعلسم ءاذلوةد موهكعبو و م,ةبذاعل لذ لدم فولاق اًلمالو ظ

 رب رح لاق هنمفعط وهن ذوي ليلذلا لرلا وقت برءلاوهنمّلذأب و عقدا |

 1 00 »* هلاخذوميذاقدزرفلا نأ ك ْ

 ند م لاو لطالو نكس الفاس ىلعةرع عش موق ان هال هلةريصتال ف دعس ان نانرضي | ا

 د عود ه ود

 ةلفش-و ”لاقو « لمرقلا ىواذك احالمن طر ا هارص الرشاد

 مطاهمعطوةرفصلاةديدش ةريغصةرش دّراهاو ينال ا قي عفترتةرصش "ل مرَعلا

 ىضلالمارقلاونيمانلاتاوذرمبالا لمارتلا ىرهوجلا نيَماَسوذاهاكلباةلضرقلاو مشا |

 م هرقلاو بيذهتلا ملا داورسسكلابلمز اعمل ليالا ع نمراغصلا ل هرقلاو هداووأ

 يات هوونيشلاه شقدلاوب لاهو رمل لبا ىشورابوآلا ةريثكلاراغ- .هلالبالا نم

 رثب ف ىدرتالمرقَنا هئعمتتا ىضر" ىللعثيدحىفو :نلديقلل منشان نمر مضل لبابا
 ”مسمم

 ءاضع ًادوعطقامث هو ةوحلاتف ولأ سف هر ىلعا اورد ملف رف لمر ةىد 2 ةريسمثدد اح ىفو

 )ةدو - لودسود< 3ودو < كمدع

 1 ةعرصاذا امر ةواهتلمكة وادب ردق ابنرأ تصرلاةي ىبارعالا نبا هسفوح قيوتعظاىأ

 لاف درولا نب ةورعسرف ةرسالّمرقوريج لامقأن مليك مسا لمرفو ن ولا نململكرَو

 لمرقن مامنمذااننكذلو « .اًيسانث ل ىلا ليلك

 فوصلاورعشلان ملدا دلاو بيذبتلا رعشو فود نمرع-كابيتلسوامل بالا

 نس ارلا لاك اهرعش ىف :ًرملاهدشتاملمارقلا ئرهوملا اهرعشت رمادي تاصوام

 ١ ٠ - رشععبارررعلا ناسا (

 ىف اذ_كه قطةطبح هلوق

 مدقتو ةدحاوةيهلصالا

 قط اق 1 تح ةدامىف

 * قطةطسح قطقطبح د

 ها نادره

 لا "ىلا لمارقلاو هلوق
 اطوضملهدالاف اذكه

 هيدعم هأ هررحو



 7 (ليعرت) 2 ماللافرح ه فاقلالست 2
 ىف ةكمرصبأ اذا هنالاقي ف رقلاك ايسصبْن كى وريو قربنبا لاق 4 -رءلرقىرأامى رهزالا

 | لسير مساق ةلاقيو نضرالا قرماعرا جهلا فىأرنا قمسجسلاك يا هلارعق

 1 ١ ١ || ئئلادرر 2 5(كنر الهكر رقى :الاوريصق كلر رقلحر (لثرق) دح ماعط نعفاكنال

 1 أ هنزقارامش طسو هتعج اذا اهر "رعشة أرملا تأ درا ةد ةأرملا سار قوف هعرتفلاك ةاررملا وهعج

 أ ديقلالت 0 يلا بالا لأ | 8 و 3 ءاروفد ارم اهددنع ءيثلز 2 رقلاو“ 9
 هو

 | دو لكباو ودان »* لازلنا 0

 : |وا حتما نيرا 3 0 ناب شع ولاد كدلك لزرق شرمل انها لاسفو

 ١ أوت اوةس ”رغلا ل 5 هلا فى :رب نبا دشن أو سهاعى ل يعطل س «رثتناكلاقو رسال ديدشلا

 ١ أ امثل د ىَوْممناكل »* اذا ٌلُررةالولهللاو

 00 4 : مرش نبا ةيدهلاك ميلا لاو كلامي ليفطلناكس رف لير رهو ا لاقو
 ءومصع 6

 00 ا 5 دايس لارا ري مابا

 ىربئادتاومسأ المعيار تيل

 1 واقل متودانعطقاذا » ازئاكلاة لح را ع عفاتال

 أ لطرق (لطرت) ةريصقلا ةأرملااضيأ ىهوادءلاوةرشوأ عارذالوطةمشخ :لعيرقااو

 ا لطرق «"ال هنمدوتشعلاددقانعلا مكعب ة برق فصوو مركلا بادى لاعنة فينس فأن ءراجّلذع

 .ةلاطر :رقلا ىرهوملا طيطرقلا او ًطاط هرقلا كلذكو ةعّذ بلا ةلاطرقلا ثيللا راجل دع :لطزقلاو
 وس ىو

 | هديسنب الا نبلاةوظعت بع ةضور ع يو دال دل (لبعت) لارا ةدحاو

 1 ن )دلت رقد اك لاق 0 0

 س هو

 ا اا مزالا ةبعي رقهريغصتو فرحأ دج نم نر هلافلاور يرنل

 || عادت ءلا مالك ىف نسا تأي لولا + ةءلصإلا مهفورح نمسدل لضفو عفل عرق ىلعدازام

 ا ا اهي

 ودم »8 مع مو- ل

 قلن احل :منيلاخلا ىف ع مستف 0 هقيخاروطوا رو هه



 ا تنحف 3299 2 ع 2 كا ل ا

 (لرق) - ماللا فرس + فاّقلا لصف
 سم7

 2ك هز . هع . 82 7

 نوداملاذ_ةلاو ىارعالا نبا لذقوتلدفأ عجاوافَلا سا قوفس غلا !و ناسنالا نمسأرلا

 مان
 ةماسهلاو سأرلا وظع نما ىلع فرشاة ىرهزالا رد ءشلا صاصقملا ةودعجشلا ا

 راذعلا دة« لاذ- ةاالاَق , وادق وصُشَلا لوذدماو دق ىلا اعامنردلاذةلاواهتون |

 لاذقو لامن نيعنع ءنماغَملا ساق اامنالادَقلا لاقيو ةصانلا ف اخ سرهفلا سر نم |

 رهزلاف سوقا قوفن هراذعلا قلم تقول ا

 هلمانأ الا ضرالا هامّدقالو 5 هلاذكلا نا ماهمدلمو |
29 

 هدي هلَدكلاقي ب علارحبولاو ف طتلاو فكولاو لْدَعلاءارفلا هنن ةاذالْدقهدئانال تو |
 ءاسولاذَعلا تام ط هرم هنالماخلا لذاةلاو هس روع ير اال ؟هلَدقوهباعاّداالدق |

 0 7 1 237 هه هم هد هم ع 5

 سدستلا ميقللا لعملاثملعذقلا ( لعذق) ر روما و لسملال ذولا اودعش ىأانالفلذة,نالق

 ةملكلا ىربومهيلافحزتيو مهيدحو مهرمأ قف ل-خديل وقل ضرمتيئذلا لدا نهلا

 تا وع رسلاءىث :لكنملعّذُقلاو زعدةلكوهو ةماكلا دعب

 العشم لمرأ نتذحو ٠ الاوت! تيقكذا

 اعملاذلاب ولادلابودىلقو قجأ ناك اذا لمتد ةل--رىماسجلا فى ءرهزالا رس لعَدفا و

 ةقاثلا ”لتقلاونيءايلا 3 اراب مخ سهل الا نممذضلاريصقلا لمتد ولْعَدشلا ,(لمذن)

 هنمّسدصآامو ناك امتريسسلائثلاو هو بالا نمئث ىأ :ل قاما قامو وصلا

 ىو هبو

 ىرهزالا 7 اع يح ع ا :لدقلاواش نتمسك اراد

 لاثمالا فورئاطىرقلا «(كرق) راما ليعرف شون هل سل ىأ ةعطرقالو“ ا
 ال 7 ه 5 2 5 0 5, 59- 5 1 3

 ءاملارومط نمريغصرث اطىلرقلا ىربنبا لاق ىلرق نهر دح او ىلرقنم فطخأو ىلرق نه موحأ

 فاطتخالا ديدح ص وَلا ع درس مرطساريخ_صءاملا تاي نمريطىلرقتا ل_.قو مسلي
 : 0 7 ىفىرخ الا عفريواعمظماملارعقىلا هينيع ىدحاب ىو بينج ىلعءاملا هدو عامر مالا ىرال
 ىرئادشنأوارذحءاوهاا

 مو- هه مد هم

 دامموالغ] تين 3 المو ىناف- ن مان

 ع8 م و

 الق 5 ىلام تأ »*# مي

 1 آلا كعفاع 5 ىمحت كتاف

 5 1 اًرشىأ ارناو لامس ارنا قرقلك اذ 2 نسما ةنب ا عانضمأ فكري



 (لدق) ىالاف م فاقلال م 5

 مالو ل مساس »* - اصاقشرموقلا تَرَ

 لكس وصرت عندج لحاف“ ”اتسو دوما نم نينابلا لخاشلا (لخ)

 « لقد قو ركضت ربان 0100 لس ادد وثد د_-قو لحاف وهفال 3 ؟ را .. حفلا

 ْ : رعشلاولغبمويفوداشاراو نة سمو ئورهلا هجرخأ اريد الانيا دلج ضو تامدأ
 13 همم

 | لا 0 »* لعل نماندنع لخات روملا لج ابا ةضون 50

 1 2 2,9 9و همم 1

 6 الوش ل ةدالؤ.4 لدا كان بدنيا * لة دقو مك شر رتفبك * بمجأف
1 69 

 1 ا لقبر .دلج لقول قو وفالنمالاق رسكلاب ل ىرهوجلا لانو لحاف وهف سد امهالك

 ؛ الوش ل فقول رلا لة دع وألا ون دوةعدنعةصاخةدامعلان م سللديلا 0 و

 بدلا ةءفص فرحا رلا لاقو افوُهق فقوانوبقبكو سدباذاالوةقو

 0 -رلك « لطعلا مالطلافاهيلعّبص
00 

 : ليش مماعلماعلا ال ليا ماعلا اسود

 . [| الاكو ريكلاو سوما ن نم هملظع ىلعمداج س دا ذاال هن عنو القن شا المن لاقرو

 1 هيلعهتلا صدقا لوسردوعىلعسانلا للقب ثردلا فو لَ نكلو لة لوق الار عالا

 ٠ | قيلاولازهلا نمممظعيهدلجقزتلا اذاالسك ل مثيل قدقو اطل ةدش نم ءاوسنب ىأإسو

 1 |كفادعبنوئسنب رقىلع تعبان: بلطملادبعماقستسا ثيدسحهنمو انت و

 !:ٍ | للا ثيدح نموفاللاتافدارأ اواهم اباه وا تقم أوةشاملا تازهأى أفلا
 قوس ومس

 08 ٠ / ا حا بيت دحقوبانخ نمان ديل نالد علا مقال صراما

 أ ”اييسيءادلاسقلا 1 ا ًركذلا نعي حاكن ف سانتا لايدأن هوخل تقي تحت
 ةمو

 كب لن( هاو لا ل جرو نانسم ل ماو لك لجرو توةفاهدواج فوقف م غلا

 لقال لقبر ا الثا »* ا 0

ت هوق زم محددات لن
ويد نا ما

 | نما ل

 تاك الاطاب تلادلملا ساملا ل جرلا لما ىره وحلا هدحوالهاإالا نزول ااذه

 ا |رعوم عااد (دذن) محب أهلك ألم و ءانالا فاما (لفخ) هكا

 0007 2 دس ب ستسمح
1 



 (لعنف) ماللا فرخ فاقااىلدذ

 وو اعس» هع مسة23هل هر »رع ©

 دك 51 نما *# هلدقم رغيف قدعن ١

 ةللذملَّدعَمَفاو لمعلا ىلءنَّصْولَذ ىذلا باؤدلا نملئقلاتذعلا تاس ارتشسول |
 03 8 5 2 7 . لو 3 :ِ يع عم

 فدون ترسكتو تائنو ايف ثيلقت يس ةيشنت شم كانقتو ش2 قسرا ءازلا كا

 لاق رولا 1

 ه ©م - 00
 كياته 001 ىلتقاماذا تلت 3-0

 قاف قس اهلا انهارت ءانعمىرهزالا لاق اهتنْشمقلتقَ ىف ةأرغلل لاقي دسع وألا

 . ةمرلاؤذلاق اهتنقي نير سلتا لاتفاو تبر ا تتسا رتشرقل

 9 معمم 5<

 اهلاتق ال سا َنعَدي واهم 5 نمو أ 2 ىلع ل

 اهلا حسْتبَخَب رقنم كي جانأ 1 :”6 حسنا كعك

 لاتقلال.قو معللاو مسخلا لاتقل 81 هتارووردض اوةناكهلتقهنمل وقنا الي

 قوثلا نءرخ أتت ةننعسلاةق ةقانلا ىهوءاسأتعلا دم سولار [عضومفلاقو مسجلا يقي

 هنمقياذالاتقهنم قيوةقيثو قلنا ةي وتم راقت اذةبا دوامه و اهمصئاهلانقو لاتقل

 نيدح نب كردملاقو هلاك ىأل وة أ سها وحاول اطغلازهلا دعب
 ”م ودمع هدمه

 انوتعمالا 'ناقلا ىناوعلاماهس امناونممراَ لوم

 هلوقب ىثعالا ىعاهاناو ناسا هَلْمكو لوُمَقلاو |

 رباحىلا 0 5 اهلالطأ لتكن مكتقاش ْ

 لاقل وعلا لئمحرسما مدل يملا لولا (لثق 1١ ارحم نمحنالكلا لاثقلاو

 لبا :لئاْبَكَتَر ه لود ىدكى يسال
 انيأديزوبادشنأوىربالاق 1

 الواح اضسناكو * الم اوناعسلارهنو ظ
 اذهكمحاصو َنُدلكلْملِب تن هيلا فات بحاصاو ل فار ءالا ليلو لاك ماو ظ
 ل-رومْدَقلا ليقنلالوشقلاولوْلاولاج للان منيف كيلاو لادلاء لاقلت :ةلوبع ظ

نَ تلعأ لاقي و فينك لوف دعواه نك يلا
 اهنا ةررك عشب ىأ معلا نمل م 

 ديبالا دمجأب برب قاما مزمار رتفىرزهوملا عمرا دا 9 هس سو



 2001 1 2 3 5 0 0 ومالا ل ياي مقا هيك تس نع نب ا
 5077 0 8 1 ١ يا وبكم 5471 55 /
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 تاكو ااا لكم« وقاهأبامهدج ردم قي ملاس أ نمادسفو وأ لاك اهلاعاشرأ ل ْ

 3 اضب أرك ىلعانلعداتقاولات وس .رسم لد ةم تالف مهاوقن كلذ لقمه اوق لاك علها ضر

 0 ءاهلا ةارقلا لاو العدبا وطبخ لىأهبلاهتئاهعفرلب ,انيقيمواتقا امو ىلاسعت لاق ارهُس ملا تاتقو

 1 ظ هويكصاموولتقامو ءاوقىف«اهلاامأو ثيدحلا اوىأ راًئيقي هنو عمتك لوقناك لعلانهه

 35 لقا: لوقت 0مل اواقام نملا لجن: و مزال وتزاسلا اعيش نعل انههوهف

 06 يفيد اوف مطبق أت وسلا لاق وهلاقي تيكساا نبا امانايلع لع ىأبل وأنا عءئشلا

 ]| ءاقسودغل قو 3 ىقادواعم هوهرومالا برسدق ىلا ل -رلال اوقدبرعلاو سانلا

 1 5 00 1 لاق لعل رسكملابلقلاو فار ءالانبا نءمدقتاهلثم رالف

 لاتقألا ةريثكدالب ىف * كولن برهاعن ءىلرتعاو

 : هلاىؤأو تارا سدةنبالتبلاك :ربنبا لأك . نارقآلا ميلويمواوامال لكلا

 5 يافلان تتقن يقاذاف طاغلاوةندكلا لال اوال و ىبنحولاروثل اوفو ىذللاريغصت

 : ليقم بالاك ةاناهلع اف تاز اره ناواهأدب رب ر
0 5. 

 لاَتَقلاة يا ئىديعلانم ب فاَدق' م سوح ترععد

 ب هعّوباو هريظت لس رار رناسونالثمىأتدائامهر مروا ترق لاو

 1 سرتاوبزحناورعوأأ رومالا بزل درلاتثأ.كتلذنم باول كأر ؛لّقل
 ا لطخالا لاتاهتت دس كلذيلازاناهجزمالئكر هنا لكك اهفرعو رومالا برب ىذلا هلك 0-0

 |0000 1 لتفتيح ةلوتشماهببحو «. اهجازممكتعامولتا تلقف

 لتقل تاهفتقذف « ادور كن ييطاع تلا نا: ! . ناسح لاهو

 نيكد يلوقوا مزعل قلت ىأ هيلع ادت وق

 + ليرشاةرتقلا نم 5 * لاما باب َكلاقو ل قس

 | كرس رمت رمال لجرلا ليو اهراكساواس تدي لق اولا اونا روحلانمعأ
 ! 0 هلوقفمثم هلاوبأ لابو بحلا, لادم ليقواقشعلتكذعُم بلقو قشعلاول ةلاذماكأ

 ْ | هتعمل ةقانلاكلعذلا كلذ سرا دْوَعلا لعل لاه 5 لتس باقراش أ فكم *

 || اذاتلوتم رمش ل يقلل ذنمولات تدووْث دو تنير دقو لامهالا نمر لة لما

 أ قتلوا للرد رأت اهلةضإ 7 رراضفاهتداش تبهذ :ىتسءاملاب تحج 7

 م71 و
1 

: 



 (لثث) '” ماللا فرح « فاتلال ضف

 هسفن ةرامإىلا ع3 نماضن أ رعشت دح قو هلوقىلع اوجرهنال رم اوةءكالو كلهو تام

 كاذكوتوعد اود الوالوق لاو تال نأب تامو لدن 3 هواعجا ىأ ل قاف نإ لا نمهريغوأ

 تامدق 0 هواعج أو هن ”عداواطبأى ا ممرخالا 0 وباذارخ ٍَخ "الا ثودمحلا

 ىاطخلالاق رمثالا نبا لاق ة أس هاتناك تاو ىو ًالافكو را وز عنب ن نيل تملا ىلع ثي دحلا ىفو

 برقالاو*ىلوالاو ُدوَلا طةسامع مهأفةثروُل ل +ر ل مينا لثم لدَملا ناو دك ن اهانعم

 موس شنق شا عنف دولا للا لوأ بطين انْ نعمول بتل ئرو نمفدألاو :

 0 املا رلان وكس نا لحن و لدَتْقا نم لععاف 0 وهندلجأنملاتقلا

 اذهوريثالانبا لاق سحاق مف هلامعتسا راكراعا ادهنأريغ رش وهفلتتقا لاقي لوعفملا

 ناف لي وأتلا ىلع ةيلدقلا لهأ ن منيل فهنا لمة فءانإعلا لاوقأ اهنعافتقا لكشم ثيدح

 د_<ملاذاف دوما ىلام ولا هناك نع فارصلالا ىلا عاتحات مكنتش ررئاصتلا ]

 هنال قو ثد نا اذهىفامعا وره أةهمفل شي نا ىسعفلوالا هناكم ىف قردسلا هيفّرعاقي رط

 هسعم نم م,ملعرظونأ زودنا ب درك لغم هلاتقىفنياملان منول اضيأ هيف لدي

 اورتسصيو امه ودع ىلع اهب نو بلا نيا ةقدلا لاتقنءفارصنالا مهل أذل ارذعلا

 ناكن اف ل رلال تلاقي ووهعم مولاة ادق مهيدغلاتق ىلع مهبل نينا نموقدلا :

 كلذكو ناقل نلاق نعد نالفر تتنقأ هديسسنبا لتتكا لبق !اوأ شعلان 1

 اذال- رلالتقاو لبي ردا هت نبل ةقادز زولأ لالا نيذه قلاقبال ال انا مهتكعما

 ةمرلا اكلنا

 لخدالو سوفا نيب ةنخإالب هنلتتينأنواحُورماماذا

 تيبلادهنااوزوَا هاون دقود بصل وقاذغ

 هدامعرب دعس ريناد 1

 رمسكلالّقلا ناعالا لأ ةّلمق سانلا قع ثد دا فو هلككلذنمتلاحلا لئلا وَنمللو غانا 1

 الملا قار احيبمارلا قي وثيددللاقزركتدقو متترئااهصش وره

 ىأن ع فارعالا نبا ىكحو لتقماهذ> او مّناَتقهنمتدمصأْ اذا ىلا عضاوملا ناسنالا لتئاقتمو

 فاضأ وهلزتأىل_:قلزني ناءاشءونىأب لّدشَم ىنمعض هوم لكى ألما هينقتأىذلا اوالتسحلا

 اهلها صرت انَكَلَدكا اولا و هاثامولئاقق لو رعت كلم هلكت اسنالا تال هتلاىازتقلا

 هلتقجالا همقنا ىذلاو هلوق
 هل_علو لصالاىفا دكه

 ما هر رحووملاالاهقيتأال



 نيب رك ذلاةب راج هلو-ق
 شسخوةدامفنّشيلا نيذه

0 
 ”نيسملا اهعمدى رش ناك

 نطل ادوجأ نمةنطق
 عىوييععد هأ

 ا ا ع و

 . ماللافرس ه« فاتلالم5
 . سول

 0 50 ل لوقو ةمذلاةمضلا اوه هن أنيذدتسم

 | ىققرملا )نت 2 لوطلا ىف: ةرهملا ضرع * لح ناك لت ضر

 0 عب اب لو زتنبشما موف لخدأأ6ةددثمامال هملع لدا لف ىلتن ءدارأ

 8 5 2 دا 5-3 َنّدحَولاَ مياة دا

 : ادم 9و

 : / 5 د نك دلجبد 1 ءالاراصو

 ]1 قو ارسل اولا رهو عا وسلا نوت

 2 هان وهو للا لانا امال تأت قاهورذوا6فورحلااورثو هيوبيسلاتألاتقو 000

 تاعقردص موه لوس نكمل تاكا سك لل عوذوم
 01 ا 0 3 ”ريثكَتلا تدر نكلو

 1 دقو لاثقلا "ول املاَو ةراكلادت التت اوليفو تلق لل لغتاعق تش .ناذهىلعر داضملا

 كلام نيب عكل التام كلذكو برعلا مالك ن دوهو ألان قوالانت

 لن اديزلاوو
 سدا ه موسما اف #و « و 2 ا
 سما الا جماذاوغأ او * التاقمىلىراال ىف

 قو لاتقل نوتيلا موقلا حاصلا ىفو .ءانلا ارسك لادقلان وأ نيذلا ةهتاقملا و

 ْ 3 مود ىلا لاقل يسبب ذه سدلونوذ 1 هود ىأهللام هه

 !هلتاكو ناسنالا نمُلءانعم رت 5 اامناسنالا لةىلاءتهلوقىفءارغلا لاك وني ندب ةيرامماو

 2ظظط58 ا الا عوقو اهيداربالودرت

 كلا ىدبنيز راما ثيدحىفو لعنلاتَْراطر ترفاسكذ حاولا نمدربدقو بلاغلا فنيل نب

 || هلل لق فيمَتلا ثيدحفو لقا ىنععلا: ةلكسداو نادمق نءهعفادى أناطبش هلافدلاق

 ا رعاما وثْدالا ثيدح ف هنمناك امىلاةراشاهن اكد سهل عفدك و وةنمأ بحاص نانا

 | سف سركد كمولعجا ىأ هلت دهسا ةغرقتسلا عولاغر عناةباورفو

 و «وياعتاخل" عنو شب



 7 لق ' مالا فرح « ىاقالمن

 امن وذم ف ةمو: مر<#ماللا تناكناو هيلع رعت ةرفكراذدوعتالى أ مويلادعن يرق ١
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 8 ادع رمد هم ةم عمو تا

 هانعدد دمع عدجن و هانلدقةد- .علتق ن مةرعمث دحىف و ضصانيالو 5 اد رغفم 1

 لق ولاف دنع هرحلتيال |وةب ناكتف ثيدحلا اذه يت هنأن حلا اورففرك ةرثلاالت

 رخ لا نماعون هاربو باجالا ىنءمردغ نلعةواتب كاك هكلوشم قبايل 1 نسا نوكيمأ ١

 ملفاهيفدبء 9 520000 وأةعنا رلا فداعتار لكان رراشفلاقا؟هيلعاودفبالو وعدل

 مولاقهب زاب اوك راصفهنع دك مل زن ةيسدكلا ا ناك مع ءاج هنا موضعي هلوأتولاق هلق | |

 ةعاج بهذ ددقولاف هف ةماعلا 7 اونامضسن ءةذاشةا داو رفالادحاثيدخلااذهبلقب |

 طّقساإف طقاس فارط الاموي لمادا نا لمادا اوريغلا دعو را! نيب صاصقلاىلا | |

 58 00 مسد دون روكمفاعم انهسئاطس فاما .ثاههنالصاصقلا امس عاجلا عدم | ا

 ذارالزا تتقرب درام1ردسعولاسازال اقرا ةسماقتاو ةعبارلا زهلتا ثيدحكلذكو ||
 ا

 هي*ىبناىلا ةئلاثلاوةيئاثلاو ىلوالا ىفعطقدنا قراسلا ىف رباجثد د>كلذكو لعفلاعوقودي | ا

 لق ىلاءالعلان 3 هدحأ ت هذي لو لاق لاقممدان_ساىفو هاملت ةرباح لاهوت لاقفة سماد ىف | ا

 م

 هين هل د5 بس أ هنكش ني ل-رلا لتعم مهلاثمأ نمو ةقرسلا هنمترركت ناو قراسلا | ا

 نمل فمما ةماعلا ل *ألدشمركيو وأ "ىلا لتس تباريز زثيدح ىف هلوقو هامل .اوهو |

 نمزؤةد درا لهُ عمة ماعلا تناك ىت اقول مهلثكدنءىأ اشهخنامز فراثوهوللاقذقلا 5

 ضعب مغدأدق وةبودسلاف اول واوا راوادعمو اواَمّدقاَو مولا لنا ءاَقَبَو هنعاشائذز ركفأ]

 اولتقد قو نولي د ميته اوقدلذ ناكل وك موةدسحاو ةلك فنار ا ناك انا نكسافي درعلا

 اهلا لدور 1 ”[لاكدقو لاق قفا ةرمواوقبت شفايقالا نانكا اساممنالفاقلااورتسكو |

 شهران رقو ضع زن نكيرلو تاهت فاه زاعو لاق نك اسلا ىلع 'لرصتلا كر |
 هك 0 مالك !!ىفاذ_هه.فزاجاكتف ماغذالا اوءاشتنالاو راهظالا هسيفمالكلا ف زوجالهنالدساو | و ظ

 مالكلا نزول هنالهلوق
 هرطناو لالا ىفاذكهنملا امفاقلاتك# ر> ثدحلدولا فل أف ذكتو نسال »اعنا ف دارا اشرد فرصتو 0

 عم هأ | اهقلتدحاوةلك نان رحامثال لقف ىلا تنالاو هالات كر تح دوف لالالا ١

 نمل نسالاةءارق كلذ قددصت و لاك م غذا مغ دقدنال بر ىف تفذحام فلالا تفذخ ماهندالا ظ :

 لئفتو وقر ةكم لهو لَم لاهلي لاكن مولتقملا ليلا نسولاك ةفاططا فام
 نودي ريف 3 نول راهو مالا ا مار 5 .: ملا ةمشلا عبي ا
 تت 20000:

 دعما هج متعدده جالسا
 ) سشع عبار برعلا ناسا 200
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 ماللافرح « فاقلال هف

 ش لات ثيدحلاى ظ :وذخاوهاذهرثالانب!لأق 0” .دملاو ل نب : عضوفوشو 0 ارا وم

 ١ | لّثَقلا(لق) لعأ هللا وءابمت ةض ودم مال اهدعب وفاقلا تكيةيلقلا نداعم ةنكمآلا باك ىف ىو
 هم رز ننس سمع

 0 | ةردان ىهوهريغنءاهفرع أ المد مسنب | لاق بلعت دنعءا وسلا والتقول مهب هلق فورعم

 ظ هلوقكءابلا ةدايز ىلع ىدنع زال اولاقةغل كاذب سف تدب ىفءارهنظأ ولافةسر َِء

 ا هناكمولتقىأهرغدب لّتكو هلك كلذكو روس نأرقب وهااو هةر ال ارباح اوس ه

 أ ارو تشسإالا ٠ * 4 تا لاق

 لاقف هيت” قدنرفلا هبوم غلب الفول قرذنوماذ اوماغن دقاذهداب ز ناكو

 ادا زهق رق 5 نابل هر هظ ىرمأ بأ 5 ىكابلاف أ رتفك
 ست سا

 مع هر

 لعن ىأىعالاك هلوقو ادا از هللا ف :رص دق لاق هن هن اكفف رس وعم يفالا عن لق ىدع

 | لصالا ىلعهيءاج ذود شلا ىلع ةزههلارم كي لقا مالا ف برطق ىو منو والو عور َّر كالت ثثام

 | قرحالا مهن زمالة رسكد هبة هض ةيهارك اذهنوركش نوبودنا اوهسنع ىجنب.اكاذ ىح

| 

| 
 ام و | نيروظتملا#َكاقو قو هبوربسءاكءالتق عججاو لوتقم لنقل جرو نيسصحريغفيعض ا يل اع + هيخ و 0 1

َ 

 ا
4 - 0525 » 00 

 ىلامل لامي ثهلاكَكانقلا سو 5 لاصوألاَب راس لظف ده

 | لوم لينك لخير ورسكلابعوس لقول قوءاهلا ءادتالهثن ومنالةمالسلا مهليسق عمجال و

 5 أ ب :لتق ذه تاقتأرما رك ذل نال قو ءاهلاب تلقنالف ىب ل نت لفاذاف ةلوشم لن ةأ ها و

 | اذه زوج قاسكلا لاه ىنامعإل ا لاقو مسالا قب رطكا|-ت كنالةل.تقبتر صكادكونالف

 أَ ألح .رلال شكو قدك وشنو دق ىماهذ_هلوقت نا ىنعيءاهلالاخدا لوالا ىفو* اهلاحّرط

 ظ دَص مرعى أ ىمتقأديل اولا نيدلا هلق مود .ول هر | سهلة رب ب وننب كلام لاك و هبلعهريصأَو لدم هضَر 2

 أدع دعباهحوز وزتودلا واتت لل. تناك و كيلعةاماناو نع عافدلا بوج .وبلّدقلل كهجو نع

 1 | سانلادشأثيدحلا فو نب يارس تادسررو رو دم قع 00

 لتكرناكودو هلَتقنمدارأ ىنلتكو أ انين لتكن ءةمايقلاموراباذع
 ْ ظ نال رثموبفاخ نبأ

 | تناكناريثالا نبا لاق اناص ويلا دعب د هرقل شبا ثديها قو زعام دَحسا ىفدلاري طن

 | نبا مهو ْمَللا وية -هرتالا نيّمشرفلا لكن محابأام ىلع لو 2ريال تركز مالا
 «* ه7

 3 ا أ أوقكو وشو *ال اوه ل هنا كرفكلا ىلع نول ونورغبا رافكذ ود دوغيال ممن أى أه عم نمو لطشم

 رخ الأ



 : (لبق) ماللاف رجح * فاقلالصق

 قف 12 ازوكدق 3 هيّت'اجام ىلع لاشمالاى نلت ,رعلا نال انوملم ناك ناو مالكا ءاج ١ ْ ئ

 دشن او لسقلا ىهىنابعلا لاهو كلذاث نافةركتلا اركب

 مَا البا قم سدو 55 تطفو نأ لق د1 ا

 نيل ملاوربتلا ناسا [لاهتو هشام قضت وقيل رحانسلاذتامََقلاو |

 ذخويزرللانمبرضاشبأ ىهوتكْذشلا ىهودكقعملَقلاوئرهوملا بارعالازرتما نأ |
 سرغلا قع واعي ضيرع ضب ارجل بلاو .نيدعلا اري عفدتةيادلا قع تةلعاقنؤاجب |

 اناا الا نبا .عافرلا ىهوثابكما بوث انان ألاقي : ىلاسلا نعقالش ىو ظ

 قاب عقري ىلا ةسقرغ ”كالاش ؛ ورعولا دومل1لاودمل "1 و 4 اولودقملاو لّسقلاووفبونلا |

 نبالاقلبقةدح ل هوي ماجلان, سيلا ردصامبعقريلاو ”لسسقلا صرعتتا ا

 رغَصلا را فسلمت سنع 3 هلئابَقتلاطتاوَراذعلا ىن 2
 هوهعونل -

 ىافألا ع نم ىو لابق ىَريصٌقش قدا اونأ هانم هوى رة نو اهاهستسلابق رصقرمم

 ىابزلا ف بيدتلا هلكت شارعين مفي ث راو لام ناكملا قمل تقفا صج فصأ هنأ اخ

 هنو تتار ولا يلا ارعالا نبأ نءىو ههجودنتا اح ى أل بهكهللا اح

 هانألجرلالسقتو هتمل بقأامئأ كلا يح قبسف ةدئازءاهلا سا.علاونأ اق لاو هلأ |
 0 ْ زغاشلا لاهيا

 ارش مقاوم عون 5 انام نماهتلشت

 اًططخ اهيقراطملا عقوىأ ةربدم ضرأ 4 "لع نضر كسلا ةقنمف تيدا و مالاانهةمالأو

 قرعشلا ةرثكدي لايقل بدهأ اهرعسش اهي هراونةبادى ًارولاجدلاتد دح ىو اًماعنكيلو

 انو هلو دل تو زو لكلا قورط انا نالرقت_بناذالاامهنالى راو ةتصانلالابشلاهلاَب ظ
 لئاوالا ليبقآلا لو دّقبا ابق تاما ىلءام ىنتس سن ةعزازلا ثيدح فو هنمكلبقتسا

8 

 فالكلاوهوكي ردت بنوك دقوةكمالاو ل للا سراي للا ولية عمت لو راو
 اك سرح

 لدقو ةفسو اا هاكح زامل لمعلا لأ نم كاش سا اماضرأ ل مَقلاو ضرالا نم عْضا اوما

 ةيلبقلا يروغواهبسل>ةيلسشلا نداعم ثرحلانيّلاليعطقأ لا ث ثندألاىفو . عار نعول

 لتقو مانأ سمر دملا نيب واهس رصلا لاس مه أن ىهوتابلاو فاقلا تشيليقلاةيوسنم



  ماللافرخ « فاتلالذ5 . 2

 1 انعمحا رلا ىيممالا رولدلا لةتسنتاهنالا لا حانرلا نّملوَُقلا بيذهتلا ةمعكلا

 1 0 لا عب رالا

 ا ” لطخالا لاقامّكلا ىهو
 مو )»سس هه

 ةيبطب رلاثاف * اهمهردب سودسلضتناف

 7” ”نلبفلا ىف تفكؤاذا كيدينيب كلب ةتسسا ميلوُبقلا بلعث لاق

 جفلاعير رلاتايقدقو ىنايعللا نع لانج ونيس :ءةفصو امس نوكت ىواهلمشت

 موهطمرد_هكاوح وتفماذهنممالاو لوبن روعوقاسلاا نع لوالا لوول لدخت

 5 | اهولشأىأعب رلااهواتةاولا# حرب نبا لويشلا ,مياصأ وابقو لولا فاول خد موفلا لقا

 5 |اولبتس ا مهدك دكاانع اهواي غهنعم .رلااهولياعتو ىرهزالا لاك .عيرلا

 لال نا لوسعلاو كلذ نم ئثهلس دان موة*و يصوعامس و اورهلنمىوتب دال انعم

 ءالانبال اهكعراشبأ ؟فاقلا مطلوبا اوهوةزابكلا ودلال وبلا رلااهب

 ةنامعني بول لوقو جناب لوبقلا فورعلا

 لوقهيلعَنسلَرَح او * كروم ملع يمال
0 

 ا هقئاتسااذاءرمأل تا لاقيوه_:ملعفلا تيمأو ميرا ماارفز كاع ةيفاغلار

 | ىناىأرلاذهدا نول ىأَيدهل فساتن جاما نيتشر ي | ثيدح

 انك سموكي زمر ةوهعل *ب يملا خسف هام صيالذ ردفلامونالا ل

 يدا مهلعوثيدا الباص ا!بولقبيطتل لوقلااذهدار اانئاو ميلا مسفوإز ازو< :وازه

 هناو هيلا هاعداملوبقموللتفالانا اولعنلو ممن افاد اال يللا رؤمب

 3 5 10 لالورك زا طعيرلاذ بابن لبغتس ةتسمى أب اِبّشلا لستم ل جرودل «نلىدهل االول

 هما همس593 وه - ةرءوسو -ء 67

 0 7 رين امش لال ا 03 ةريغصمناطأطب نءبراو

 أ ممتلا عقرو ع بل أل دنا اذه فيلزنا لاق تق ع اذال الن دا

 | ال يالعسا لف وءاتشلا لبق ىف كلذ ناكو هبابستن مسك ف كاذناك وه ريد ديو اذه لمي

 ا
1 

 | ةهيشةزرخ ل بقلاو" ليقلاو لعب اهدلق لاسقي سرفلا قدعؤ ل عج ضار ل شلاوموجوو

 زرج نمةزرخ ”لشلاو ريغ با ارعالازربءامسأ ن م "نلقلاو لمعلا ليلا قانعأ عت كلا

 ا
1 
 ١

 ا

| 
 ا

 ١



 فاقلالضُك ٠ ماللاقرت ٠ ١ (لبق) 5

 ىأهتلادكف ولدك ةلابكل قو لسفي هبل سة ذقو فنركلا اولفكلا لشقلاو همنا

 : ها دسار
 ٌبِجودق تلاد دنها ىلب اف #2 (ضرلاي نر نك نإ 0

 لاق وليل لع تنك ل يق نمو فا ءالالاع ًالسق تن وكمانغم ليفارصنو لاق

 تالابقلاو مك اناس ابعنباثيدح فو القتل ماعلا هو لاَيقلا ءالاؤ الست ماعلا تبق '

 لدقتنافان رزضفلا كلذف ى طع نع رك أ أةباحوأحار لسن ًاوهاب راهلضفو راغسصامتاف |||

 ناصاّدإ مضلل بيقولك اذا لبق ردمملصالا ىفىه ىةلافكلا غفل او سأل نو :

 مسالاورداناذه والبت "لمعلا لماعلا تأنكلاق وليقك لمح هبل بش و الي فكىأالسق

 لاقي «وتأهقلاثم ىلع تأتكى عم ف هبتايق كو ردقو اضيًردانالسشتل ماعلا هلبعتو ةلاصلا ٠

 مالكب يأ الق ملكت و ىنانعلل | نع هدعتسسا نكي مالكماكتي نا لبلاد نالفماكن ا

 امه ةراالايتقا ةملللا ومالكلا ل تقاوءدعأ كيلا ردن :ادلق رودس نكيل

 نال رجل اواضي ًاىنامعللا نعداجأفامالك هلق نمل تفاو امهد_هبت ًارغنمام مب ماكتو

 تب رشاذاكلذولدالا ىلع ليو اههاوف ل عءاملا بصالكدنا نءَّوَش وسو سفن هلق نمد ر

 ليقمدعأ نكي هب ةدازو كلذ ل ثم ىنامعلل!لاقو يرش هواهسّرز ىلع وساق ضوملا قام

 لو اهسوؤر لديس وهوءاملا لبالاب درست نأ لهل او هريغو ىرهودسا قسلادش أ و هوكلذ ٍ

 زجارلا لوقهنموئشتلذلبقاهل نكي
 لاء الاهتي 6 مراكب و للاالاهتيو و زاامشت را

 لقلا جمالا اهباصأقهنمب ردن هو ضوبلا فءاملا صاذ:الّقالا قسلاقي بيدبتلا

 عج اوةفو رغممُمللا لعل وأ._ثكلذليقاهلأ منكن مواههاوفأ ىلع قةسفدلبا لح رلادروت نا:

 ةهجو:هلوقلا ىنابعللا لاهو ل هلا ةيحانتهلبقلا او ىبصااوةأرملا لبكدقو ل لا هلعفولمقلا

 نب أنمى ًاكدلبتنيأ « ]نه وكلت نيأ آى كتلي لاش و ةهحىأ "لي نالغل سيل اودحدملا

 رفاسملا هدا ارأ دق ب رغلاو َّق دريم نمانلو عننا ثن دس عىف و اهوذ ىلسيىتلا ”نلدقل اوددهح

 تناكنل مصياما اذهو .داهتجالاو ىرملا هيلع بصف ةرضا لا مافءيقءبلعتستل اذا

 ةسعكلا نافاهيح اونو ةليدملال_هأ لق دار نوكيتأذوج و هلامتو ادد هولا ل لا

 بان ليقتست ةوروندلا ربدتسسنامالايصلا حا رلانملوسّعلاو ةهللا لصالا ىف هيل. ةلاواهب ني

 ةرابعجلا هبل بق ذقوملوق
 هلقد و سوفاقلا
 ها برضو عبو رصتك

 يصب



 ماللا فرح * فاقلال خف

 ن دوكمنأز :وحو اونمؤ.لاوناك املوةيامةعصا سها لفكسفئث لكمهيلعريشحول ىن-ملانوكيو

 | زعدلوفو البق فيفذت ىلعاليفزوعو مهل اقذاىن لكم ولع انرمشحول ىأمهلباقي امىعمىفالق
 لاكن ف البقوالقوالمك باذعلا ميتأبوأ حاجزلا انايعءانعمل قالت باذعلا مهني وأل-و

 م

 كاذيسلامهتأب وأ ىنعملاف اللقلق ن هو ابوريضٍباذعلا مهتايوأى مالت روبن

 )ما بأ :هلب اقم تاذعلا مييتأيو أ ىعملافالبق لاكن موه ا

 دشنأو نيلجرلا نيبدعام ويك شلا قلدنا نياحزلا نيب يفلاك لبق 21و
 »#©ه هس مك سو ور سد 9

 | اوله لس ةارذ - دقات نأوهو يش لبا ىرهوملا #3 اهولابقاهيفةلكنح 23

 ليقوأيلتىلاوىلسولا عبصال انيبمامزلالشموهليقواهنامزرسكلا,لعنلا لابو امهابقع

 اكتم لابقلاٌالابزالوالايقدت ار راش اه ايت اوشسول عبسالا نوكيا امزاوه

 هتان ل زلا لاقي هو ىدضمت لبق لهنا اه مر ىتلاَةَشكلا لا ملا كارمشلا دقعمادق

 ىارعالا نادشنأ افي

 اهلابقديدش ىلعنالوبي رقا# كلام مأالف ىلَكَت ثعطقت اذا

 لسة راهلوقنل لق 0 ا حم رة تسال

 3 كارشلاةباَوُذ ىنث. نارام بقوا لابد شن هلق وال امقاهل ل عجا ليش ل يق و نيآابق اهل

 ٠ ناكفنا ل.وهيلعهتلا ىلصتتلا ءىورو نلابقاها لعجا ىأ كلهن ام لامي وةدقُملا ىلا

 تيدا ىو نيعيصالانيبتوكب ىذلاريسسلاوهو .لعنلا مامز لاقل نامامز ىثالابقيلعن

 لحرو اهلابقتددشاذا ةاوُيقموالابقاهاتاعجاذا :لشم لوألا اولعا ىألاعتلااولب 5

 ٠ ةلياقلا فليقل وةفورعساسنلا نمل باقلاونبارعال بان ءاىآ رلائوسلابقلا عطقنم

 ١ ول لثم قت تامل وسبا را لج رللةكلذكوالابقا هازل لباقلا تق .ةوداولا حا رش

 3 انا لجرار.ةكلذكوتدالوا دنع هلى أداول تانقاذا أ رم ةلياقلا تلقين لبق

 اهذشافاهاقلتي أم زمز برك ليالي عت" 7 تيدشالو لبا 0 قسما نم تاق ثيدسلاىفو هلوق

 قفو:دااولا نم هيذخأ الا .ةداولا ةهلباقلا تليقمكسحلا هلأ اقلالوبَلاولَقلاءاقتسالا دن لالا فاذكم هلباقلل
 بدع هبانهلا قد ناو

 95 س هم” سوو باه ابيرقمدقتملا لمقع ثر دس

 اهلسقاملسأ ىلبحةخ ريدك اهلئماوو قم ا لا "هلباقلا تابقدنمو ظفلب

 ىدع "الا لاق اهلسق اوال مق ا لبا

 تدالود تعتقل ذا هليل ةةلياقلا تبق ثيدحلا و ان



 7 ا

 كارلا ماللا رج « فاتلالسب
 مس م" هما << مساح :

 لالظلا ن ءبزالا د5 * دا 7
 ا
 ا
 ضع ىدحال أ ةناكرأ ١ثد ددح ىو كلذ نموه لقهنمع قدورهةف-صقثيدقتا و |

 ءاعمسلا له هنعلب ةنسسلا لديمنيفارعلا ٌُبحاصةرّصَقلاريسقلا ل سيقألا بتكلان 0 زها ْ

 ةاشو يشالاوهليقو هقث :أفرطىلارظا هن هر "اك ىذلا لسقلا ع نْمّلدقألا هلل , ومدير ضزالاو ْ

 نامقاسلا ربادلاو لباقلاولمءاهيفءالّقدصءواههحو لعاهانرةلقأى لا ىهولسقلاةشسءالثق |

 0 ريهزلاعولدلا لمعي ىذلا لب اقلاو ظ :

 افداماك هادي قارعلا ىلع # و ىغتيلبأك و |

 9 هرثبلا ىلع تدادامامتادأوولدلاو ءامث رلا ”نلَعلا دقو ىنامخللا ع نعالوبتاهل,قدقو" هلق عملاو ظ

 لمعلا اول ادم اوى ول رسأل نانا و لمع تسل علال ,ك.ملاذافاهما 1

 ليلا للصأ فعن ذترملالملاو ض :رالا نمولع 3 1 و أل بج نم عفن :راام لمعلا وةحضاولا حلا 0

 للة كلذإو ريدم ليطااذه ىاقدقلوةنوهعتن ىألدخلا اًدَهَلَسَعب لنا لاقي ودّدسكاك ظ

 كلذ هذ تيار لاق. كاع لسحلاو أ ضرالا نْمْرْشْنلا كرك هاراضي ل بعلو واع ماع ظ

 ىدمععلاد ثنو: لمعلا !آ
 هه تم 5 ىو

 لقبر كى داما »* لرلاو قلة بشخ

 هر 1 موسما سس

 لكما ذةلاوخأو هيممهألةردَعلا علم تسلا ل .ةو

 لصي ماقالت لءوعد * لقلب بانلاذَبأإ

 ىأ لق هيىلام وةقاطلا لم ةلاو 3 مينلا ل و 8 او لقا ولا ليحلا من نك

 ىلع ةردلوايملةاطال أ بمول بالدني زيزعلا لي زغ-ةلاىفو ةقاط

 عسا كيلي اهفوأ لامتابقىلاولاكو قولا لبق به ذلوت :ىنلاَى وام نوكيل بقوات
 مالا اذه نباص لا 6-0 ق-نالذلدقىلولام كيلع لت اقاذا ىلع ىرخى :رخأقةيف |

 تذخأأوثمللا هلاق .هدنع نم عم لع نكلانالمل "ان نم سبل هندأن مهم اأن مى أبن 7
 لكم يلع انرمش وزر زعلا ليزتتلا فو انايعى ألق هتيقاوهل'ةسودلئاوأب أد لباقي مالا ٠

2 
 لكم لع نر شحواضبأ قوالب ذتم الي ولقي ةفالبقأرقيوالتقئث

 لكلا ءانعمو لبق عجب لق نوكينأ انس سيتولا الدق رقنمءارقىوقب اذهفالسق ئثا

! 



 .(لبق) : اللا فرخ « فاقلا لصف ْ 01

 31 ظ مادا نما هلستلا عمر امون قيل كاذب اوممالسلا هيلع صما دلو نم طب. ”تاكمالسلا

 أ قالا ليبقد حا نم حجب لكل لاقيت يكد سحاو نمة عاب لكل لاقي ة عاب عم
 ناك نمووهىأ ممنورتالث محن .لقووهوك اريهنا ىلاعت

 1 لئابقلا باجزلا قت-او هل تل نم

 !ّ || تدار لانس وردا ابقْتذ خس ابءلاونأ اهاصغأىهو ةريهشلالئابقنم
 1 1 لسقابم اهنمفّدص لكوافانصأ ىأريطلان ملا ابقس : ارلاةيوامودل# ءاقلاو ب عّساااهتعاجو

 00 ىارلا لافت هل سك ماسجلاو ولسنا ارغلاف
 7 2 - لو

 ا جوت م-أاهوعديريطلا نم 37 ”رلقنماهقوفىفادرتي ًّر

 : 1 1 ويمن مسا رايس ول _ببكسانلاو نبا نمل بج لك و هقاعلا ق ةودنانر ,غلا نسعي

 : ْ نافعا يتب ورخا اهيلع ىذلا سرافلا ن "اكوأ" :ل-ةلمحتامغاابن"اكلؤافتلا ىلع

 ىلهاحن صحا
 ظ ْ

 ىارذهت د 2 تكاضاد و 500 1 6
 تا اس سا 2

 ثموقندادعاصفةثالثلا نمنووكب سانلا ن مةعئاجلا لِبقلاوانهمادارأو تس ترصق

 |١١ بقلك د_حاوبأ نم لسا ناك امي رودحاوو ف نمنونوك- دقو برعلاومورلو جك

 ١ ْ ةهباشتملا باونالا نمامهريغوريغصتلاو عملا ىف لسقلاهب ينس لمعت او لق ل سقتلا عجبو
 0 1 .ىلءاهلابقا ل:قوقوملا ىلءاهلابقا ل قو 2 رخالا ىلء نقدا ىدحا لايق نيعلا ىفدقلاو

 7 ٍ | لثملبقلا ليقو با. ىلع تابقأ ىلا ا ..للا لاو ر بلا ىلءاهابقاليقو فلا ضرع

 || هنيعلق دقو القت ما اونيعلا ل مقال .رو*السكن يعىه لاول قه ثيعتانقلولا

 ١ 1 | .اهيفذاك اذارصنوبأ لاهو فثآلا ىلعرظنلا لابقااهي ةناك اذا نيعلا تبق لاقي وءاليكاهريص

تبا ىذا لبيلايزو قو لوم اكل سم
 ْ : ا هانيع تلوح ىذلا لوح“ الاومعت عانق 

داو.ا لابقا نيعلا قلمقلاثمللا لافو اع
الا ىلعمداوسلبةأاذالي لاقي وردت ملا ىلء

 ! ٍ أوهفف

 1 ا وهولبقلا نيلي[ ل جرو انأاهبفأوهنبعتقدقو رز أو هن نيد سلا لعلبقأاذاو لّمقأ

 د ءاسن1لات لاق هفن ؟فرطىلارظن هناكىذلا

 ىلاوعلا مشدود يراش 5 القلاب ارنا

 | لدتق موب و نعرف دق ناكو ل_.قءىأن يرض اخ ىف هتلاقة ل خالا قءلل تدبلا ىربنبا لاق
 تيبلادعي نالءاتلا فب َتايئاانف هداشلا ىف باوضلاو



 د1 م0 طاح هلا . سام 1: "راق 22 01+ دسمة«. .هلطالالا دمي اموسلاج باث ... فو فا كم 31208 فاو دعنا نوم همتارو صا 7 وحس
 ا
1 
َِ 

0 
 ا

 5 (لبق)_._ مالافرج « فاقلال سف

 ريسفتلا ىفءاجنيلباقتمر درس ىلعان او خإ ةنلا له ف صو ىلاعتهلوقو اشي تيس ١

 ىداولاها وأ لبق أانعلمي ,رلا هااق اولا 15 ءرشلا ل فأو ضءبءافقأ فيضع رطتيإالهلا |||

 ف رطلا بالا ليش أو موقتلاو او حام رايب انانحح دوب وقت شقدقومإااهلبقتيساو |

 لزنالوةتبرعلا تعمسولاق هاياان ًارملمقأو لمت ىذاولا ةمساملاتايقدي زوأ هانااهكلسأ

 لاقي هناك لب هتلعج ى ىلا هسا هلاوو لاب نمابقتسااعىأل لا ذهلباقب

 هنمو لوعفمىلا ىد عتيق ءابااءمافأو هئلمقت_ساىداولا ةيشاملا تلمقو موةلاوخ حام راما

 لفطلان ب يهاعلوق
 دعْرض بال لنا نأ اقالو ذه ارا اوعواق كتي غيالف

 ابا وةهجاوملاةلباعملاو

 برعلانعماوراذك نكلوزاكربخلاوادتمملا 0 ولو فرظلا ىلعهيصن ىلارعالا نبا

 ىجنو :همثل جسما امويرطلا لايفو جيتك لام> كلوقكك تاك ٌلابق ةلك ذهىاسللالاقو
 ائإ 0

 هتلايقاهلعجعادلات ١ وكمال بفأ او هلابقيلءجا اوهيلع لدى أقيرطلاءلبقاف بهذا ايلا

 رجأنبالاق

 ايواكملا قو رمل ادازوق أتلف. .ه ٌةدلكدَمَتلا .ئاشلا رش رش

 ةرحادد 31 داق ىلخة م فقال ماس ًاميرب داو أدب :زتشافرفس اكو

 لئابق وى رخأ هن :ريدوة سه لمخلا تاق وىدملاو ىقلخد صو ىامأة سهنلعح ىأى رخل هريدأو

 لئابق كلذكو هل بقا هتدحاو ضعي ىلا اهضعب بوم عطق عب رأ ىهل بقو هقابطأ سأرلا
 تاب ودق لف لكسأ رلاةء| بق ثدللا عطق ثالث وأ نيتعطق ىلع تناك اذاًةنْفَلاَو حّدقتلا

 سأرلا لئانقةدحاولسّقلاقرفوملا لئامقاهلةرثكلاو بورغلا ضع: لئابقكلذكوى .رخالاب

 امو رس الورق كافل ونوشلاا هب لست ضعبيلااهضعيٍبوعسْمَلا عطقلا هو

 نم ةعطق لكوا ماصغأ ةرصنشلا لئاسقو ضعدىل اهضعن بوعشملا هوانح لحب رلالئاقو ليس

 امنادضعي اهيمسح نم" هللا انماعدناراقعلا اوركملا سأر ىلع نوكةرد ةردههد هللا و :لقدلملا

 ومي سانلا ن نمل بقلاو ادا موقت ثيحرثبلا باو ةَحرْباو للا ىهو كارعالا نا نع

 ريك أب عِسلا ىلكلانبإ سانلا نم مهر انسو برعلا لئامَقنغ ةلسَقلاامأبيذهتلا دحاوتأ |

 هسيلع لمعمساذلو نمهلسّقلاجاجزلا لاق .ذخْقلا مث ناطملا مث ةرامسعلا ملقا ةلسقلانم||

 ( ربع حئارورتلا ال



 هيلعل مشب ١ نمف ورعب مدل ]وق

 همك لعل ءاولصالا ىفاذكك
 لمقد نم هم ىل_صالاو اطّدس

 وخنوأ هنعربدب نمدماع

 سععم هأ و هررسوٌكلد

 ىفاذكف مدخل امقبهل ]وق

 هسبصم هأر رخو ل دالا

 (لبق) ماللافرس + فاقلال صف ظ 61

 ارعشاز وامل فحاول الضعف و هتبكرملالت الادب ريدأام ميدل ونوح

 ٠ لاو مانهبالاى لالا هذ سأردوكيتا ل ستلابار ءالا نما ا حذنلا ةيش

 ليقواهالعأرب" دلا راسل ركل رص ىلانعضلا سأرنوكينا

 ا ٠ |بتنستأبتنفر ةرعيأم لمق و هيلعل قا :نمافر ةرعبامل.قونأكل اريد و نقلا لسقلا

 نبالاك و رايد مملاقامومدبَدنمرعالا اذهل فر ةرعدامو ردو لبق كلذ لكن م جب و هنأ

 ىشنعالال وق ىف فارعالا

 1 مدّة لايقبل عتنرلو « نهاو عضال نرخ اوخأ
 | | ىالتتا ومالكلا و ةررتتمب تءردغلاتءانودلوقتاك اذهولاك مامزلا لالا لاق

 | ثيدح ىو قْدصلَخد مىاخد ل ئمالّيشم لف لاقي و ناد ضاق: لمشأو فرعُصا سدأ

 ظ أدقومدقاذ الشلف ردصمابلا متفورملا مضي ليش قار هلا نمد ءلك_سهنانسملا

 : | نبانع ةرخالاالوُبُ رالوبكى ثلا ل بقوا يخمدنع دج وانك ريدأو لبق أوريدو لحرلا لم

 ! ْ ل زيتلافو اهلمقت ومنع وهدابع نملاسعالا سقي لحوزع هللا اوهذخلأ امهالك لمقتو كار ءالا

 1! أي هللا ىذرركب أى تازن اهنا ىوربو حاجزلا لاق ادع امني منيتي كالو ريزعلا
َ 

 ىلء ودق نيعلا تناك اذال او.قهياعلاةي وال ود :والوسق هلق ذي ده ات ىلانعللا لاو هنع

 | مم

 1 | لوم اوُيعبملدكو رغال لورق ههجو ىلءوالوسشوالومق تلم لاقد كار ءالا نما نيعلا ليتك لونك

 ا هن لقلو نست لوبيز يذلا فد اشيل وتس لله كاتكو ند ونس

 ا والو كلو نسّسح لقت ىأن حلوب مراهق ب ةسرعلاىفلصالا حارا لاك

 | عفالوبك تلقون :لا تلقت هتيضرا ذاالويكئ ذلا تلبكلاقيان-.ح الوُكا أمك وق ىلع

 ا املولاق 01 ها لولاولملاريورعف ان عىديزيلا جو ذاشردصموهوفاقلا

 0 ا بت. لوبا عمابتنعو وأولاد عأوا ايوا :وولاءاجدقو كرب لاق هريغ

 ةبحلافاقلا خفي وهو ضرأالا ىف ل وبدلا عضو ءثيدحلا فو س ةنلا هليقاذال اومكن الف

 لطخالا لاه مق نامتساو هيلع اديرم عتلاهلمقتو هملا سفنلاُيموئشلإاضرلاو
 موو #2

| 
 بهدمء اعد“ 0 »* ام 11 محلا لقت نأ

 اذ ذاثيللا هضراعألابقو لبا ةمئشا كثلائوشلا لماقو لبقية مالا ىلعمدوا اراذا هيلي أو دلقأو

 وقل لبا قضم ةابقر باكل بباكتلا ”نلباة موه هتلبأه تلق 'ى ىلا امسشت مذ

 ليقيسا



 5 .(لبق) ماللافرح *« ىفاقلا لصق
 اس يح و

 ارو موأنذأمدقم شاذ اع !نعراداو لابقاوةرايداولابقاتاذ دو را ا ََ

 ىهفدي ل بقأ ذافرّتفم مدا ٌقشنناةرامذالاولايئالاليقو ةاشلا كلذكو ا مناكتلّكو ا

 لابقلا اهللاقي و ةرايدالا وةلابقالا ىهاضيأةسقلعملاةدسلخلاوةرانالاوهذديرب ردأاذا وةلابقالا |

 ىل ار عالا نا ءاكس اهو ىل .اهماهلذأمدقمنمتضرةضرقتىتلاةقانلا با يقولو |

 لبق نما منذأ رقت ى لا "يلام ةربادمو 7 ناقلات السمرا لباقمتاش ناسا لاق |

 ىنمنمنا ل وهيلعهللا لصىنلاثيدحىفو اهانق .5 لبق مان ذأ ض رقت ىتلاةربادملاواههجو |

 اه ذأ فرطنم عطقي نأ "يل اقملا ىمصالا لاك رافضا ال اقموأ اورو ءاهرسب ىصضإنأ

 ىمد"الا لاك ةاشلا نمنذ“الا روع كلذ لعفب نأةربادملاو ةسكزهن اكن يسال العم كتب ماش

| 

ْ 

 كالذكوئمدالا لاق ةلوق

 0 37 ا ةاش ىرهوحلا 0 4 اتم ىهفاضي أن ذالا نم كلذ ناكنا كلَذكَو

 ىديصم ما ررحو ألا مسأو ةرباهم ىهفرخأ نمتنلاناقودك تت سإل تقني ةعطقاهنذأن مثعطق لب انقم

 ماعلسقو هن ربذتساوأهّتلسةتسا اذاهل“ ردو ئشلا تاسق مهلاولأ ةلابقالاو للا ةمسلا كلت

 ةيمرلا نمجرخىذلا ماهسلانمربادلاو لبقسملا لبا و عجرالىذلا ومارد ماع

 لوقو فش لست نولوش الولا اقل ماعلا كلذكو اليم هلمللا ةهلياقلاو ليشم ىأل باق ماعو

 ةالف تعطق ةاطق فصي حاملا
 ل879 5 س 95 - ه5 مود

 ايجي ردسي واسيإور * اسيلداطق التوسع يهز
 ئ4
 2 56 من هعص

 اسياببزيتل الاي نم ىسمأ 8 ا ش

 سلا قلع نافذ اسخن عردعب واعباورلاقو دعيت أتلىلا :هلبللا نعي نيتلباقلا نمهلوق

 د اًعلاامتاوةسداسلاو مالا ناب الاف عبر هرلا ىلع ىبثا وةعباسلاو ةسداسلا ناتلباقلا

 لاك منيت الا لاك وعنشالا م الان غدعب تأ ىااواهفوهىتلا -ّلدللا تاكالفةدحاو

 لدقلاديري هيد مال قفرعبامو سهلا لعرمقلا ب 1 علاوطلا موحنلاواهار كال

 ١ ربذمالو الرق“ مالا فريال انعملق 'وهتيصعمرببدلاو ىلا عتب رلا ةعاطلرنَقلا قو ريدا

 ىلع يليقأامردقلان ”لبسقلا لبقو َت ردو لة نيح اهزَعنستأ ارملا تا قأام وهل.قو

 ىريبدلاو ليملا لبق هرهاظ رييدلا وتقل نطالمبّقلا ل بقو هنعاب بريد أامريدلاو زدسملا

 سلا وقيم ضع و 7 لا لل ريدلاو ةماعلا يلع ىذلا ل الرخا لاري

 ىلالث افلادبلبق امل سلا لق و ريبذح راما و لبق خادلا هج وةوُق ىلغت ةوق ليليا وك ا



 _(لف) ماللافرح « فاقلال صف

 ومدقناللو بألا بقتسارشلا لبق ةسنال مو هيلعهتتا ىلصداوقو
 10 لبق مامي ناضم 1

 س لمس سءعل) سلو

 ا قو انايعو: هلاقم ىو لتراث والق تأ ارو نامعش ن ندموس ناضمراواصتالو

 كالنار رؤقو 1 هقلخ هللا نا مال سلاوةالصلا هيلعوانس ىلعمدآ ثددح

 ْ هككتالمنماذ_>اهمالك وأةره اقوي نأريغنم هو باجحءارو نمالدلءانتموان اعدم

 | كلذلقر لوى رباملو أل الهلا ى رتنا فلا لسقلا ىنامعللا لاف كلذك ًالقلالهلا تأ رو

 ٠ لاق لّقد-اولا فرسشمنمكاقتسااملابقآلا مدالا لقوهفىرباملو أى لك كلذكو

 | كامنة عب زوين مل جرلات ىارغالانبا كلذل بيزو كرباملو لالهلا رينا ليقلاو
 أكن كاتي ىلا قتكا هيلا ىهتنا نمو زي هنعرصق نمو ملفمادعننف لمع قطان ا

 ْ ىأالقلالهلا ىريناوةعاساا طارش !ثيدح فو ىراعق لانا مهل وقل ثم وهو ار رتثمح

 أ املك جاجا ءانلا وفاقلا عبود ولي أخ نمدحو شوو سلط لطم ةسعاس ر

 | | ىذنمرشعىلا كلت االلوقن ول ةوهفكإ.ةتساام لكو ةنياعمىأ المك ان ًاهيشتاقدتنإ ع

 ظ لاقو انقر شعىلا لبق عمو مايالا نمهدهاشُنامب ”رشعىلا لبق ىنعف لبق ل

 ص :لابقالاو لعق هنملوةبالممضغبوربدام وريقاستممتا ع ةوفنأتسأامفىأم ردوا

 000 ءانللا تااقرانالا
 | ٌراددإ ولا[ ىهاتاف « تردد سدا ع 2

 ْ لوقينأ اذهىف ن-سح'الا قدنبا لاك مالكلا ةعش قعراشالاو لايقل لعب ودسلاف

 أ لابقاٌتاذو مو[ اضل اق ننس ام نم نوكيا ىلعالرايذالاولابقالا نمت ا

 ظ عارك نعالقوالابثا لبق ادقو لكن مدا نالا قلخ ل -بوزع هلو5ىفهل لعترك ذدقو راداو

 | هيفذخأوهم زالسقأ و ئذلا لعل بتو 0 وفامعللاو

 ْ ربادمولباقملجرل قو 57 أنمض# ربادملباشم ٠«لحر وهيتءاج تابنلاب ضرالا تلبكأو

 |ليقو هنف :رطالكن م ركللا لبق فامعللالاكو تالت الت سلفر ةرطلا ع رك ناك اذا

 ْ لاقو لا يود ب ون ل بق نم بسنلا م لئاقم

 ماستألا ىو لباقمانآف : 0 ١قتنك نا

 دشن وكرر لا اقمىراجاذهلاقيو
2 

 قاربادمو قالباقم 5 قارا وسام

 ا
 ا ا
 أ



 (لق)__مالافع م فالس
 ردم لكنملمقلاو لسقلاو 0 رخل اوهنفهقراف تنذْنَع وشملابلط |

 فو ة ةأرملا ير فل عقل اومكحما فو اهحرفتأرملالمقوديز كأن ءلايقأه_ءجو زيدل و ريدلا أ

 مدهيلعفكلانهامىلاّلَغ واذا لاقف هنأ سال لع ضرقم ا رحنباثيدسحا

 .ٍ ماللافرح «٠ فاقلال صك

 لخداذا َءووةصاخ ىتالاوهلءقو ىف الاوركذلا« نمجرفلاوهوزبدلا فال نوتيلا

 سس وو 00000 ايلارلإرإ نإ :و 4

 ناك ئرقدفوربد نمو لبن مو رب د نمو لبن موب نمد لفن مورر 3 نمو لمهن

2-1 7 00 7 
 نمىأ» نب وفدهلا ليش مهل ١ عود 2( رد 0 دل كن 56 ربد نمو لبق مق هصبق

 2 نأ ىذنمو ضوعو ضوى ذ نمو ليقو لبق ىذن هتك لاقءار كا مزروع ١

 رءاشلال اق كل نويرتك ال ىأ ارامدالو لابق فمهلتن ااملوقت برغل اول ةدسامفىأ 1

 م وم © نام

 راد الو لايق اها #3 صاعترضَعْنا ت'أأمو

اقي وةهجحىآ لق مالكلامومرمأ أةهمدتميرلاذاةريدالو يتق ةهلاملانقيو ىرثوجبا
 ا نالفل

 ا

 لاّقد نعمل سقأ ًاول_دقدقو تنل هلدللا 4 اهل اوافرظن وكي م.داوهو هاج ىأ هناي نماج ٌْ

 ىأل يرن ةلبكدالفب يقولو ضار نلا ليقوم باع 0
| 
 هلة نسا ناكملا تبق وو اهمفان ”رصانل5 آول اومقلا هع رانب اص دالوبق عب راجل ظ

 تقرمتقد سر كيقلذكر الويقةيدهلا تارقوألابقاهل تعج وَلهنلا تلبقو | و

 ليقمل اق ماعو ربادفالخلباقماعيذبكنعلا كو قيل .وأدلا قو ةلابقدلولا لباقلا | ْ

 لذُملا وينال نعتسهو .و ىأد ةريدالو لبق مالا اذه هلاموا مول ل قالو" هلباق ليل كلذكو ْ

 هنت تاو نس ا اهدا 59 ا ءوهو كبك ذا تنأ فيك لاقي |

 تايفأوات نأ ف يكل وقت هرغديرتالكن "كت ا سنالا ىلعكلامقالدعلاو بيذهتلا هتدئافرط |

 هنالاعوفرمهارأ لاق كبك فاول تنآفيكب رعل لوقن عدلا سفليلفتا لا ليرات
 ىرهوما هركنا كه ل شتات[ فكيهاما وكلاود صقلاكر دع :سدلومسا |

 فيصلا لق ىفوءاتشلا لقى كلذ ناكو لَوُخمحَوُو لدشقدصقأى ككل يمأذ مهاوقو ظ

 هلوأو هلامقإ فى فرهط لق ىفةبا ورؤو نت علم -ةلءاسنلاا اوقلطثردخلا فو هلوأفىأ |

 لق وروطلا ةلا»ىفكلذوةيو ها نوكتفا هيف عورشلاو ةدسعلا فلوخدلا اهنككنيسحو ظ

 نما ذ لعق اةمهجوءاذاج هتاقوتوشلا ليقتسماو رايدتسالاٌدضلابقّتسالاو+ههجوبهيلع |

 قاطو ىلا الفلاقب وليقتسنامفىأ ألق ىذنمكادْفا ولبقتسأاهفىألبقذ |

 ناك نائرقدقوهلوق
 : دنمو لبق نمدةهصمق

 ريسف» ىلع هدازةسشاحىف

 روهجل اامهأ ارقى واضيملا

 نيونتاورحلابو نيته
 همادق نمو هقاح نم عع
 ثال_ثب ذاوشلا فئرقو

 وهون ونت ريغ نمتاسض
 طقهنال مضلا ىلع ئبم

 لبق نمئرقو ةفاضالا نع

 امهلمحب فلاب ربدنمو
 نمامهعنمو نيوعلا نيلع

 ثدنأتلاو ةيلعلل فرصلا

 ربدنسمو لق نمئرقو

 تاع نيا وت
 مهنهنيعلا نوكسيأرقنم

 لعنيونلاو رانأرقنم

 اهلعجنم مهنمو لصالا
 ىلعءانملا قدعب ولبقك

 راصتخاب ها مضلا

 همدةتامهل لعفال او هلوق

 لءةًأورصنك ليتامهلعفنا

 حايصملا اوس هوماَقل ا!فدهلّدمو

 ميم هما



 (لبق)' ١ ماللا فرح « فاقلاوءاناا لصف 3
 2000 2 و يؤ 815 1 8 3 4 0 52 ,ك

 لطتلااةحامزأ ىلع طمشد دقو *« هلثاف نون كم نمريعلا بضخ دق

 لافئاماخترعناكولو مدلل ىف ناسلل ابامنألبتولوالا لاك قرعوهوالااًوتكَسمل بعل فاولا
 |١ انإدارأوهئدلئاقلا نونكم ىرهوخلا لاق مدلاانهنونكملالاقيو «لعن املا تورش
 1| فوآلان ردودي زلداذ كوسا قدح اذا .رافلا نا كلذو لئافلا فن ءطامق اذح

 0 وقل زر لاعزاقلا 3 ةغل لاتقل اون نك دق ىلا مذا تركي مطع

 لاو ةرارشل ادت كبه ىلع نشا شو طانتا و"

 لاقلا ىلعتاف 2 * الات وتلا لعل ما

 | معأهللا 9غ لا قردحتي رولا ةبرخ فن دوك, نيددقل افقرعوف رباةفلئاغا !ىلعدارأ

 || ليك فاراقيدهي بيعت دسنبا دمي ضيقت لاك ىرهوحلا (لبق) .(فاقلا لس
 ا 1
 ا

 || لكقن مث تجوادعب والبقاء فا هيوبس حو دعت هيلع لوقلا مدسةتدقو يي لو فذخ
٠ . ١ 

 | 3 اوىلاعت هلوقو هلدغبالىذاابودامو هللقالىذاانوهاممهضعي لاقو ىنايعلا الاف دعب نمو
 .٠ 7 .- .٠ .٠ . .٠

 هر نم الا انكللا عمو 0 وأفاضب نأ الأ مضل اىلع قيم هوش ودعت و

 أ قوالا لكنا برطق لاهو نيل سكر طملا ليزنت لبق ماوناكن او ىندملاو ددكوتلا ىلعهنا لبق

 را ن_-هعرطملا لب زتنال شمخالالوق لوقلاحاجزلا لاقورطمللة-.اثلا ل قو لءزئستلل

 ظ : لاق هيالا نوكيالذا
 - 2م ماما » و م

 ساوتلاحانرلا ضاهيلاعأ ٠ توفت حامرتزتها نسم

 | لمقشيللا نع ىرهزالا .اييلاعأمساونلا حابرلا ته .:لاعت هنئاكتفاهرورعالا فرعتالحا رلاف
 2 وإ 25 م هم 3

 5 نيوثتالباعفردعدو لق للخلا لافولاق دعب نموخو ل.5نموهاولاق اودرف ا ذاو دعب بيع

 ا ا
 ظ
1 

 || ريرك:ىفنييرصملا نمريغو سفخالا بهذم نيس هل نم مهيلعلزني نأ لسة نماوناك

 .٠ ٠ 7 عاب(. ع : .٠
 ةفضلا عقوم عقواذا تبصنئثىلا هتف_ضأااذاف طقولث مت, رامكلوقلل_ةماههو نام اامنال

 نةكلوقكءامسالا دحقراصنمهملعّتعَقو أ اذافمداقديز لق هو هللادعّلبقانءاجكلوةك
 نااناقتم ل بقراصاغناو ضغللا فورح نم منال لبق ض فوة فض نم تراصفديز لق هد, 1 هلو 57 5

 تلغف مالكلار دصزاصن م نال نم هيلغو نات عقتحال هلال ةيعمالا ىلا هتسفصو نملوتو
 رثو موملا اذهرمش ن مك ذوعتو هد سعدام رخو هل قامرمتو موملا| ذهريخ نمكلاسن ث دخلا ىفو

 قه نمةذاغتسسالاوايفاههمدق ىلا ةندلا لونقوف ىتطمنامْزرَخلاٌوَس ةدعبامرشوهلنقام



 55 (لبف) ماللا فرح ب ءافلا لصف

 ىأ أرلا فمع_ضأ لاف لجرو لامشأ عملا وافنيءضتاك اذا سَقوهلشو هلا :وةسار هلا اوىأرلا ْ

 نالافىأ أرلا ليو هف هفعضأال شتر ل قو ةلوسف لع يأ ”لالافدقو ةضارقلا نع

 ىبلغتلان ودق لاك ةلامق دوال او-فل غيل رلالاف لاقي ىر 2

 نئقلاو غاسرألا لعبنا تح » مهيأ لو”ىلع ىللعاولاف ْ

 ارخآو هع نئانلا قتيل ول | ْ

 2 ياام 5
 د مند 5و

 دلالي ءاملا بلا مسقاك 5 هياهموريس كاملا تامح قش

 لاي هريغلاف و ارد_بمو]ء-اهرشكن م وافاد ء-ع انا عنزخلقو لة لاقيتبلا لا ١
 م م هدمه

 00 ا ىلا 0 ورسول ةبعلاهذهل اذ ْ

 اومفتو قيدصللولاقو وو 5 او فتاماذ وقاسم

 مهجل غلا نال قيد صللاو .هجتوأ هلفلاك اوراصفاو جا فئواومظعناولا نوكب نأ ذوجي
 ىئلاممللا لئافلاو هزاعالو ومر كيل فرهدلا عه سوكسو بير قتو همازك ١فوهؤارزآك انو
 دفا اور نال تشن ىزحو نأ سرع 'لرولا بو ىلع

 : ١ ناممهلاف

 ةضياودلئاف قالمو « هضسأأك رعبا

 لالا: ةرَعنلا كلت ىفو اهيفمظعال ملساهيفةرق ا 88 كرولا ف سرقلا باك ىف ىمدالا لاق |

 ما-نمناذقيَسمنالث افلا لقوم و دلحو هاا مظع فوملا نيب وةرقنلا كان يب سدل ولا

 ىناجق نان رد_هنم صا انمتكَمِبلاىلاَبلا فهن مي واصلا لغامهلم سا |

 ىشعالالوةباومتحاونيعملا ||



 (لبف) ماللافرح ه« ءافلالصأ 2202ه.

 أر وثةرملاتو بشت دوعدن اكبلصوهو خرم لفوشلا ةفنحو؟ لاق (لفوف) لعأدقاو

 | كورعملبفلا (لبفإ) رقلال اثم ل ذولا اهيف سناك لمحت ليحرانلا هله لثم هلك لذوُفلا
 ْ 0 00 1 كا 3 ذي 5 1 2 4 ىف

 ا لاق لايفاماصو هليقك الاو هينال# الو تيكسلا نبالاق "هليثو لويفو لايف أعملاو ىفيلثملانفاهحاصو هلوق

 ْ شفخالا لاق ضو ضبا اولاق ام ءاملا ل + أنه رس كف الع ليفلصأن روك نأز وك هر قيدس هلع ب تكو سوماقلا

 | العن فنوكين أ زوعهبومسلاههديس نالاكو عملا قنوكي امنادح اولا فنوكمأل اذه 00 5 , 15 ا 2 : آ 0 0 ”الاو م سنلا ىفاذ
 | 7 2 0 ا 6 0 . 9 <00 6 5000-8
 ظ عجبىعيةجرالا ةلزاج لولا نوكمو راخجالاودانج الا ةلزخع اعف تاك اذالا.فأوكمفالعفو ةلزنعلومالانوكمو هلوق

 ًاراصل جل البف ساو كلذك دلفلا ناولأ واهل ىديالءا دوس ىأل هللا نول _ثمتليلؤ ير ||| لسصالا ىفاذكه ةجرملاا
 | 1 9 لالاو فتح ءاو

 3 0 0 ةلرنع هليفلا نوكح,و
 رعاشلالاو هةكهموبابشلا ةدانزلمفتا او »* ليفت عصى عير #* اطةسمالكلا ىفوأةحرخلا

 ها هررحور ها ظلاودو

 هسيفعم

 مهلا ىالدشنأو اول وفوق بابفىنجنبا هاكح ليفلاك

 حاملالاقو 3 نم نابلما ذا تح -

 دافي ٠ ايش ديجي م وم نما هرو و هب
 ئ

 | ليفتول يق ى لعل بق لوقيف هزم موضعبو هريثكمهللا لبق لجو ليف هناك ن مساذا لفت لاف
 ْ هاك امم نتا د ما طن

 | فىرينأ بحت كاملاقيوفعضوأط خأ ةلوأ فلسفي هنأرلاقو بلعت نعل تك تاسنلا

 تيمكلا لاق ىأرلا ف.عضى أى أرلال .فلحرو د لاق كيأر
 و” هر . 0 ا ني ع :

 ليفل كردعتفّجنااخ « اوايفتالفداوملا برب
 1 تاع سس 8 4 ١ مهد هو هن 1

 الاَق تدك هسارفلا تب صو وا ريدإل طبخ انكار رب رح لاقو

 ا اعد ن يةيمألاق و ةاطخ .و هدي ًأر ل. فو لاك ليذتو ٠مإ ع 3 - . 5 3 00
 < هو مدهدهسص -

37 00 85-9 

 ليفت قداصلوقب تح دم ه. لقاكنببعكداو نماهربغولذ

١ 

١ 

٠ 
0 

 ا
١ 

ٍ 

' 
1 

 ا

١ 

 ىلا ”هلماعملا ثراصو همكح ضفر ف ذح اذا فاضملا تا ىلع ليل داذهىفو كير لغي ل دارأهناف

 الالم .وءاسلاوهود سلات ذؤملا ةعراضاا فرح كرتدنا ىرتالأ هبلغتلص>وهسبلا ترصام

 بالا تدب لثمو تنل مفتى أءاتلا لقت لاقفةئبلا باطما

 دئفتلاملقامو تنأاذا « ةَحْد دوي نمو كئلوأ

 | ىح الئاف دعبالو لاه ئطخع وني ىذلا نيس رغتملا نملئاقلا ةدسعو لاك كأردُمشي ىأ

 لفل جرولئافريغسراف وهذ كلذدعبأطخ أن اك هسيف سوفت واهلك 4 الاح قس در | ىلارظأ

 ىارلا



 44 (لوف) ماللاف رح ه«ء ءافلالصف

 قدمفتشئث هنن فذ حاسما هواه لما لذا برعلا لوقامأو هن وبيسلاع كلة انتارمالو | 1

 هنانالق ميخرتمنا ىلع ليادلاولاه مدةلزغجواعجو نيفرسىلع مسالا اوم هتكلوءادنلاهغ ||

 فذ عضوم"ا د_:لا نالنيف رحىلءىئامناو ءادنلاهبضتخا مسااذه لنا لرش دعا 7

 رطضادقو لجراانعمو ةعان وك ىدانا ةءاك الان وكيالامس ا لعجهئالءاد_كازيغفزنعلو

 مهلاونأ ل اهءادنل ار يغفل معتشافرعاشلا

 لكن ءاالف مأكل م لتقتلوبشلا عقادت ظ

 ىلعالن الفان مف 0 وهامغا اف لفاععادنلا مهل اوقىرشوملا ةيفاقالماللارسكف :

 لذى ىلاعتو كرات هللا لوةب ةمايقلا ثيادح فو دف ااولاقلا مرت ناكولو لاك ميخرتلا لس

 ولوماللان وكسبالا لاقي الهنالا مرت سلوريسالا نبال اق نافاس هد 2 نا

 ءادذلا بارو تجترأ ةغص ىهامناوافشرت تسيل هبوبسسلاتاهومضوأ هولا نأك
 كا نس لا اهنكل ونالق مخ رن سلىرهو+ ا لاقو ءادنلا ريغفاضيأ اجو

 نالفو ثنو نيس وىئش مهريغو دحاو ظلي ثنوملاو عسبجلاو نيثثالاو دحاولا ىلعا منو عقوب

 ةنال لاو نالفلا تلق سانلاريغن عامه بتدنكن اف سانلا نمىئنالاورك ذلا نع ياك ةنالُقو

 ىلع مضتو ماللا تشتوا منوكسل فل "الاو ميلا نونلا تفذ ف نال ريخرتهنا موقلاكولا# |
 نب أ لفىأكلاقف هاتف[ قكَدنسْفرانلا ىفقلي رئاخلا ىلاولا ىف ةماسآ ثيدح فو يترتلا ىهذم ||

 الا لاك لفل لاق رالاقي ىنارعالا نبا ىالثل ا ىف بيدبتلا (لنف) بمكب |

 ظ

- 

 مه

 ”رزوخفلا ىبارععالا نبا ةفيعضتمشم لضفلاو :لصلا (لخن) ةريصقلاةًرم ازمولايلئتفلا

 هود م و 0. م ََس 1

 لاجرلا نملحذفلاونيمد_-ةلاونيقاسلا نيب امدعاتاضيأ هلكفلاو ل_هتفدقواجاغم ىشعنأأ

 دشنأو ّيحّقلاديدشلانيذخفلا دعانا اوهو لق ل جرو يخَلا

 دم قواك صأالو « الد ار غل زاطعأهقأ

 وهو فرصل.ال بوقعبن علان آهن لالّدلا ف تنأ .( لهفإلل ضرالا قانعللاو
 لكَ ل ثهلطابلا»اممأ ن مىفورصم غل لهن لالَصلاوهىرشوخلا فرعبالىذلا

 هيوبيسماكح ةلوثةدحاولاالقاَبلا لوُثلا نوم. ماشلا لهأو صنحلاك بح لوقلا ( لوف
 القابلاو» لوُعلا لاكن لا ماعطناكام دول لأ هنارع ثددح فو سبابلا هن موضعي صخو

 ( سنع عباربرعلاناسأ - ) ١



 َ :رايعزملا مضلالفلفل اودهل وق

 دهدهكل كلفلاو سوماقلا

 ميت م

 ملا بارضا ىلعترخ ةوق
 ةدامؤ تبلا اذهمد_ةن

 انذلب سفرط
 ةيشعره فارطأ ىلعتزشم

 الفت نائما
 بباوصلاو فير خوهو
 ا:هبارضا ظفانا الا انهام

 نع فرح لءافرهاظربغ
 "3 يالفار طأ
 ىفاكعم طومارهن'الةداملا

 هار ا ثابسللا

 بنعم

 , ريلي ورعشلا نمت ا /

 | رطل قولا لتلشمرخم هرغصو ل_فةفلا ةرادتسا قس هء.شوت اراد تناك اذا

 ماللاف رس ءافلا لصق

 وهو

 3001 ال ورعم مضل ابل فلل اوداعمم بدرع تقم هنعل ةوةناده

 ل رق لطم قار نس نرخ اةفتتو لاف ةضرافة كلاش مانا قانع

 | الا زردسو نامت تاموظنمن احا ارمثهنم نيئقرولا ند و'اوسنامرلار هش
 ا ت5

 للاب رابترنك اذا ونامرلا دوس ةلودالو شيك ودوسةل_ظلا فرش مث تحف

 همي:
 م

 ول هتدحاواءوطا بوك ولا ىلع ترا لوعبلا لذ 16 للزب

! 
 ا و م هم«

 03 0 م للتمور نمافالمَنكَص 5 ياو

 بلع تلا نم برضو فا وبار ءلاةدازا عزك ذ
 موس بوو ل كلا راعسكه

- 
 مود

 م لرش تح لاو

 مو همو

 >2 0 28و 5 ه7 3

 | امهات نوما اذا ع رضلااتمداق لقلفتو لغلفلا عذا عدلى أ !لفلفمنا رش :وناسللاىذحي

 ليقمنبالاق

 »ويمد مه همسة ع 20

 000 5 همشع هرج درت قذر

3 2 

 وود مهم و 1

 مهرس نب يسود اواي :رو هند رع هاززدالا ا و

 | نمرصتر مقلقل نالآطخأ دف هلق ىو رنمو ه هلتافادوسقوريلا ني هلأ

 لزم غابلا كجم دو الى الار شومسب هلا لهأوهاضعلا

 8 | ىلتلاةب اورفو لامس و هاذاف رولا تقو نع هلأس الهلا تءرسأف 0 رخهناريخ
 ةهمسو 952

 أك اهيلاومام اذا ًالفلفتمنالفءاجلا ةي ىلاطحلا لاق ريثالا نبا لاق 1 "وهو انيلع جر خ

 ووو, © » ”سو-

 هون ا

 أ اكواطملا هي ب راقدوه لبق و رتل مىشما ذا لفلفم نالؤءاس لاق ١و هص 1 .همقىف

 5 م

 | سمالرتتتيسرلا كاتي ىنعع لفل فرعأ ال ىيتقلا لاقو نتن اورال لة نيريسفتلا

 | لقكو كاتساذارتو كاوسلاساف صوُسبءاجاذا الفلس نالفءاجرضنلا لاهو لَ ءكاتنا

 تيمكلا لام رل موق لبابا ذه فيفخ مولافرتك:
 وو مو يس

 لفاهيو قاللاقي «

 ا

 | اذا
9 

١ 
 ا

ْ 



 7 (للف) ماللاف رع ه ءائثلا لص

 وو ننعم بلر ع رهام او مبيصأامىرتش شاقل 3

 ةةاممك لا نمزدنامللاو موزهماعأ »* لواةموعوألا نرقلا كرتين ا 3-0 ٍعكدي بصق

0 

 رمل اهالي مليقو هيد لفو لف ضر وملاك عج اوراننلاررشوديدملاةداربو بهذلا

 ىتلافللاامآفةطيلطألا ى مةدسعولأ نيتدوطم نضر رطل ىلا ضرالا ىهليقواماوعأ |

 | م وق تراص ض رالا كلفة ينحو لاف ث الور د

 5 وع

 ياو ماجلان ىوقأ الق 5 طالما نمتشِعة

 ةرفقلا ضرالا لا لبق هناا رمال ضر ًورطما مصير تلا ضرالاللا هش |

0 

 الف اضرأ انئطوان. ذأو ضرالا نمل انرص يأن. الذأو الف ىلعرم كت دقودحاولك عدا 3

 هسا ىهوىزعلا فصيةحاو ربها ديعلاو |

 لعن متاومسلا قون ىذلال وسد #* انتا نتك ا

 و ةه<

 ل رحب للا نم لسفاادْسو #2 ملغ طل نم عزاب لانو

 >5 ءافاسي رعت كرا لوح بوسقلا سلا كاع هو ىوربو ريفا ن ملاش ِ

 مسلسل و و س ”وو 0002 ووصل ركع

 ىو اهي داكن »* 0 معو 31 لفدالب ضحاهقرت

20101 

|] 
 اههصيل تلا ضرالا ىو ةيلةاهتدحاول التل ليم نبالاقو سقنلايذخأي ىذلار دادس م

 يحارلالأق لرفض ر لاقي وربما ماعلا نمّرطملااميصي تح اهماعر طم |
 -> وا

 رطمهبس صر لق ضرأب راصل بح رلاٌلفأءار ةلالاكو ه« لالأ بو سود ىراصتصلا تر >2

ْ 

 لوعم نو هنو ىلع بواب 3 ا ”كواطو وف وأو رعاشلالاع

 مضل هز خا ثلا لمس اول -هلاضرالا نمذوحامفاميعذ لع لا ا

2 
 سم 5<

 0 لدوأ 00 سدا ضل

 تيت لااا قاع عبار هدر انقل
 ل ءاقاكرفشلار لا نم * قاب ثيحو“ افاد

 تا جميص
 م ةسممسضم <

 هبودن ةدعاسلاوو 5 هلال او هّنبلانرردَح 00 لبقمنبا لوقدنموىربْ بالاك

 و سى 1-20 0 همهرس 2 مس 5

 ليلفاهأم .ادعْردم 5 هبسسوانوايوأم ردوغو



 5-5 ب ةعفان نا لوقت يرصلاوزنكللالكلا ١ كاك جوأكو كدت نرمي ددح فم

 0 , عقم
 0 : ىف أو لوا لرلق فيسو ةموصالا للامتدارأ أليقر امن متو أو ضءرسكوأ سأ سار

 .اراطفال اولدأالحالس #* كر ا ةرامع لاق

2-80 247 . 

 ( نكنلا وردت ليتل وحد ؟لوالاو ردهم لواثلا ليقدق 00 ١ وهل هلولقو
 ١ وس هس. 0 - 5 ري 9و 5

 لقي لكان »* بالا عارق نملولف نوب »* دشنأ فلا فودانمألابورغ 0

 ل زلا فمسثدد>-ىفو هدحىف 7 0 هوما لواقد او فلا للا رم ود
 5 1 ا 2. هم م

 1 ىلا كار فرم نيدسسمح و لوا وفيسلا فة املا هللاردب موب 0

 0 تتحقق قاَعْملاو عازنلان 5 ءاهلشب ؛ ىنك نيكسأ| 1
9 0 / 

 2'/ ١ 770 ل ٌ

 ٍ ُن ,دلا قهنوق نعهبشتك ار عدلا ركن وا ملاواقالو امهتع هللا ىضراهابأ فصنة شاع

 سس 6 مودم هو هع هر

 يرقلاوركلا للا نمزعتتس ره رمل ول ليبدأ ينزع تا دس فو

 - دو ى ه0 5

 1 ريعبلا بانل لقلاو تركت ىابراسم لقتو هر سكن ةراخلا ناضااذا لام ىدتوُدخلا

 1 4 اه همم م7 مى

 ظ مهو اوان مزه مولد ومالا ا ريك

 :١ اردصموأ عج مسا نوكي «نأ نموا ال نسا لاك لالفو لوا عملباونومز 0

 ا | لوعقمقممالمانألةدرك وبرسو براشك لاف نوك, نادهدحا 000

 لمح لول نوكب نامزلي الولف ىذلاو ههنال
 ام اعجبت اللا عجب وهلب

 ا

 ”باينموهف اردصمناكناو لاف ىلع 5 اممسلالعتنال ةلاحشاللاف عمؤ لالامأر 5

 باو ةعاسمإالدلا اوةغالا له أ راج اامريسفتاذهمد.سنبا لاق ل اوم قناع ًانيعلا

 ْ دشنأو تسلا ركل نملصأو تومزونلا قلاده عك
0-4 

 ا لكأو أةنهللا اهماعط * لقمر 0
 اهل

 ةء7 ون<

 ش مهر وزرع عأ ولا لا لاقب را لذكر ةنز ما ةييتكلا ىلسفلا ا

 ان 5 لف غر اغيل هارأو 37 ىدعملالوقهئمو ىربننا لاق 00

 و 07

 هد هلذو همز شيما كلود او لوول وُ وقول جرلاةيو لولا

 الع عاطل ثيدنفو لفممأن تلد يلا يتسلى لضاةاخلا

 7 ا دارأ ىهنرد صموهو ركل نم نومز. ملا مولا هباضص ودم ن هبرصأ لعل



 ىريبدلا لئس فارعالا نبا لاكو ثانالا نماعرمخو ةقانتلا امه ندب لعتلاو ةداسعلا عقلا ل
 ا هيث لكى وفتأ 4 لبق م لنعرضأب اجى ةتالاماجو ىنقرااقفم سنع
 هنماعاذا لمت لاماخ نرش عَجبو ىبدعلاقي واطللا نمر ملا ماو رسل الفلام
 دشنأو هقرتخا اذا اي دحن الف لعَتفا ىارعالا نبا هل ىضمايفلئمدهعبلاكلأ |

 -و-و

 لعسفملانوقطن ةاشوو * ىضمدق ىعلساب نأ ذ 2 ْش

 ءاجدقلاعفو اركب اف ةعرتسسل كل اوقك ل هماف ءيشلا تعم نكتخا ىلا 0 زوابذكهماعلعتفاو |

 غ1 دلاله علا باك فرضنلا (لقف) ماللارسكبتلعاف ىعجابوُعْما عجب

 تناكلاش 00 لا ىهو لاقل عقروهو ممسك م سيدا ماو لاسقي يلا لأ

 اًدهو لاكرذ. ل وسريددقامّكدلا ضو اهني كقلا ادقو د د رلا ىأ لهَفلا ةريثكم ماعلا مضر

 لقفل جرءارفلا هعضومربغفبضغلا عرسسأ ذا لجرلالّْمَف .( لقفل .بيرغفرحلا ظ
 ثيللا نءبدذهتلا لعف نم ىيبالوةدع ءرلا لمدى علكذألا ) لكفإ) بضغلا عي رس |

 ىرب نبادشنأو هلل عفال اوناسنالاولعت دغر لكلا هو |

 البني ل كامادتناف انلمنناهك ع

 ا
 ٠

 ظ

 "م م ص 5

 هادو وم تي

 لكفأ كاديورءانغ « اهلانز رغب ىغت تنابف

 الاكستفا هلع نلف لكشف !كار ءالانبا لعف وحامد د |سادعباهل ب لطخالا لاهو |
 ياا 6 ١

 فوخواذر نمدعت ةاقددع رد نعال اذانكش 01 الفذ خ ألاقي ودوسا و ىنعجالاهغتحلا لّقتحا و

 ةكشلاو ترسو ثقل دلو ضزعتيتفرل قير ست زرار ستشمل ١ وهو

 ىشوةدع ءرىأ ألكف أدل وتابفةعطاقكب رضي ى.وم ناري اىلا ىاعت هللا وأ ث يدسلاىفو |

 ليف نخاف تا ىقرت كاد هنمو راض مك و ل ا
 ظ نءمنطد 50 ؟لّكفالاو هم همف تناك ةدعرلىدوأل ا هوفآلامسس !لكفألاو ةريغلا ةدسش نمتدعتراو
5 

 ظ

 هوف "الات عضومكشاو يالا هيفا

 لصالاءاذك اناغر نم هلوق لكم أبني نمار الراو * انوالب روزتنا سامان

 هعص* ما روحو لفاو لقفل هلاك ى :قأوزتا مكحلافونيسل قانا سر

 لافت ضعيراكاو
 0 «وو م و :

 الفافهسأر نو انت #0 ره السالك هز و



 ”(لعث) مالافرح .ءشلالسض ذو

 | كلوتك هلوعفموء مش امو ارع تنعأو اديز تمرك أ كلوقكه يلوعفخوصنلا بايو هوجو ىلع
 ْآ 1 امهدح[ن يهجو لعوهو هب لوعغمواضيأ ل أ نمالوعفم اذه ىمسو كيضغراذح كلذ تَْعَف

 [|| كلوقكفلااامأو تيدلا ف وَتيبلا تعد اوةكف فرظلاامأةفورظلا فرخ الاولاسملا

 | ةيودلا تيقرورعسلا تأ ع كلوةكهسيلع لوعسغسو هب وكرلا ف ىأاك ارنالف يرض

 ٍ | اظفح تظن كلوقك ا روكيو رد_.هملاودو ةلمالبل وعدفمو

 ا تاي قلاش الكل لفنان ومش بر ءلاو ”يعابع ترعلا مزال داي
- 

 اناذه هع 6
 ”هلبغقو ل عفو لف ولو ول دله و للعفو ل يعم هول ع اوذل ]وعم و 1 برعلان ع

 | ءازجاستر :نبامغاهنالى ىرعشا !تثبلا عبطقت نع لعلب ىتبنبا ىف كولي ولع وو للعم دو

 ةعمو 2

 أ ظ نا يغو نلعانناعفَتسو ناعافنتالعافو نل.ءافمناوُعَتكلوقك ل ع .ف اهلك امتد

 هلوقك لمرلا عّب مم بورش ضعبل خبصلا ثمن اًيلعافورعشلا تاعطقم بورُصنم

 6 هو مدس

 نافعبامنراقطات #* تافاعترا ليلخاب

 ١ / يمانيون لمت وهلا ةعاتش اذا لجيش ع شلاش ونايلءافْناسعْنم لوقف

 ةمرلا اوذلاكل عتفاام عقلا نور اوما بأ لقبول
 م2 ه و

 د الاعتفا لمتفتقاف الا نم“ قفألكب نؤرعدق بئارغ ع
 ا ْ لفهم قنالانموتخ ىلع كوس ئنلكل لاقي د ةصيهتوم وعي د,انغاهب عدي أ

 0 دسللوقهنمو

 لمان لطلاب رخل 4 نب سعرات مر
 ظ قرا وووُدقلاو سأل لاعفو دوو سنهم اجل لا نولعاذ ةكزلل مهنيذلاو ىلاعت ةلوقو

 ظ ْ 1 ليقعبالاناهاسن
 اهلاعفلاسنيقلا مودك ى وه ٠ تاضافتقاتعلا سلا ذا ىوبتو

 000 دلع 0 3 واهباصأ دس

 سم *ثس

 سونا لاقيءالا ةدو.كماهناف سلا ل اع يربنيا لاف

 لعافردصماضي أل اعششلاو : هدد او سأراهيل ىلا نال ناث دكا نايل |ترسقلاعفنا! ليو



 م - ٍ - ع و هانلا

 هسو ته

 لكم نام اوقات 5 00

 ن1 ارو كني نعلات
 هو هد

 لحب نيطكز ل_ةمردكلاو لطفا نزف

 لع ملا مالك ناماسإ ع 00 معٌتنوأ 0

 0 لاكوأ مره نيهر سنك * |

 لسطفلا ماع كت ؟لاقي ةفينح ون لاو * باطر مال-لاذا لطفل نمر « مهضعبلاعو |

 لاقي رنااغلا ع لَدطقئرشوملا في و رلاو بلا نمر نعيمها |
 4 ل

 هول *« هش 0

 ب 624 م

 0 ا هريطتالو ردصمالطف بَل قو داب ور ,رحاتقو حق لئملاعنلا باو ا

 مولع سمج ه2 مايما بس

 دقو ل عفت ,لعفردصم فلا لعقلاو عرضوا ءرص عرضوا ذخ واعد عد عدس ءاجدقو ارك ١
| 
 ا

 مسموع

 ْنّنلعَف تعفو ءالسلا هيلع ىمومةصقىفرلاعت هلوقو تاريخا لعق ملا نيدو أو مهضعبأرق |

 ءايفلا ارمسكيكسلعف علا رقو كتبك س فنلا تاَنقْلاف هن اك ةدحاولاةر ملادارأت لعق تلا |

 لاعتلاو دوج لوالاو لاق حاجزلا نعاذ-ه: ةزئو لكدنالاتةرعدق ىتلا لعل تاتو ىنءهىلع |

 ةيدهلاق مركلا ابل هلت بكد ثردسمانبأ
 ةهدض ةهرع ةوماو#

 اهيَعتلاَعَملاو ته مولا اذا #4 هروّز ملتع ىلع هيب بورش

 دجاولا لعفلاعّتلاو ىبارعالا نبا هوو مركلاو دوا نم من.سحلا لفلم ءالاعملاوثمللا لاق ظ

 ناكاذاءامنلا ارمسكي لاعسفلاو لاقل اعلا ميل نالفو لاعتلا ميركتالفلاقي .رشلاوردلا ةماعلا

 نود: نَسحلا ىلعلاعتلا ٌثمللار صقل ىردأالو باوصلا اوهاذهو ىرهزالا لاف ندثالانييلعفلا|

 نيلع اف نمناك اذافد> اولعافا صلو هو لاف مذلاو حلا فن وكي لاعتلادربما لاق وعيبقلا | ْ

 كلا هل ىلع ةبلامنةففص" هلعدلاو ةخدقوأ 0 1 نتن وذانل اوهأ ذهولاق «لاعفوهف | ٠

 تال اوعفملانووصتلا لاق لعاف هللاقي راصلاو ىلارعالا نبا لاق نولعفي محالام# وحثورفملاو |



 _(للف) ل مالانع م هقالسل__7
 3 "قيهلالوقمتسي ع هرب نبا لاه بكر لاوةسأالا لثمدي 8 ءالطفلا ن نربط هاذ

 3 | ا دلت * لخشلا لع ايلع لوألا *

 |[ ذحو ل وماملاسنا هتلالوسرايتلاهةفيذح يأ زم! ثيذحفودوهفو لميكدحاو

 ا وثفتناكو أ تنم بايُثت سلا ذا أرلا تاّضقت لاقي ىتبهمبايثىفةلذيتم الصفا 7

 ' 0 كثاصْلسفأ محا ةققصف ةريغملا ثيدح فو اضيأ دألْضةلجرلاو ل ودار

 8 أ ةأرم اهيف ل شفتتىذلا بوثلا ممل رسكيتلَسفلاولّطلاواهليذنم لضم اجدارأليفو

 7 | دمر نمو دامهلْضَعلا نحو ألافرو رحنا ءاهسأ ييسر ةرمدلا ا ا

 05 , ؤدوأ لاك صفو قبىذلاوهاهممصنال لشق تيمماهاومدس نبا لاتقل

 لدَصلاديداهك سعرك دم 5 اهبتوهتاعرذأن ءتلضفام

 رعاشلال اف لاّضف ةوتالْض عملا و

 ثيل مهيدقلاسفلادنع * عاملا طسبة سقف

  ةرقشم الاّصفرمملا ىعستبرعلاو ىرهزالا لاك

 دالنإ وفراطٍلاضْاَوَْم اوفص ه ْتَلْغأعراوُدلااذان وبراَتلاو

 ع مالاسالا فول ثم ىلا تنعدول الح ناعُدج نهقلاديعرادفتد_مثثي دخلا هلوقو

 | اينيعضانخالاو فمانلا ىلع رح مانأ ةكعامدقناكب لح اهدشن ىعملوُسُقلا فاح ينمي

 | ىميمسمكمشت رس نمل اجر هب ماك هناللوُسُدلا فخ «-و نطاقلا نمبر غلاوىوقلا نم

 امج - لونا فاح ليقف ةلاَسقْنِبلخفلا وةعادو نبل ضغلاو ثرملا نيل بفلا_لْضتلا

 1 ةورتم ركذدقولت ايق سد مهونوبسلملا هد ةءناكودوع و د*_بلاق ايءالؤهءامسال

 أ مسا ليسمو نامسا:هلضقو لضفلاو ُكوُسُفلاوَ رارقلا طانشلل لاقي ىارعالا نبا فلحة جرت

 | : لاق ة أها

 لمِْبْقلااه رث ذعجاريامىتم ه» اهنا"لَسْفىدنءار دال

 ىلذهلا دعقللا نيل اع عضوم ةلاَسدو
 أَ

 0 يثري ركنا ردو 1 مهلافلاضف ىودَديلع

 00 ىنلاح وفن مز لدفن مز زودعب هم سانلا قلخك) رهدرب ”رهلانزو ىنءلعطفلا «(لحطف)

اا تاكملاغفر كلا مز هوقز ءّدنو ةرلكسو مال_بلاوةالصلا هيلعو انين ىلع
 0 هم ان

 نعت ”اناطر



 ءا لق ماللا فرح هع ءافلا لصف
 هس

 لزكتت كر تان ضظذ11111 ا كا ظ

 للنار دام ةلانكتلاو ةليذقلا 0 ا دوك ىرطوفبا | |

 ءال_ لأ نع ىلةضرألا لعارأز ر ناسا" مياموهراتلاقرازالاٌل مق ثيدنملاقو ||

 الكا عم نيسترملا ةكتتالملا ىلع ةدانز ىأ الشقة امس دك الم هنا تيدا فو ريكلاو | ْ

 لْضَفلا نععر دصمامهو نوضأورثك اتوكس ااومهضعبلاه اهمضوداضلانوكسشي ىوربو ||

 -لمتال اوُصدلا وذلمقو ل اوُصُقْلات اذ تناك مال#لا هلع هع رد دمسانا ثيدخلا و ةدا انزلاو

 نيحا نمل تقام انغلا لوو لجو هقفا سم نم أي ملامما لضاوةو عسا يفااك

 : معنا لاك و مسقت : :

 لوصملاو طل اوك هو اَعصلاواهْمم عابرملاكل

 هنمو "هل سقم انألا ىف بارعشلا ةَسقملو هلْضَفةدازكلا ىفءاملا ةسقبلل اوقتبرعلاوءالاقب املا تالت

 ل_برلا قسينأو هريثالا بالاك لضف عنمالث يدحلا فو نئلْصَفلاَو ةديعز.ةمهلعلوق ا

 اذهامب عفش اد اهنم عنمالو اهعس نا هازوخ الذ اهيلا حباتحال ةسقب املا نم قب هسضرأ | ظ

 هيعنملءاملا لصق عنمتالو رخأةباو ريو ك]ءالءاملا اى رب نمل اوقىلعو دك لمءاملا نكيزلاذا ٌْ

 قو 0 مسانل ا عنو سلع بلغي نأد الس داىأةحام ارابلا عئتوهالكلا | ْ

 قس لاو ف ةرمال بال نءتاضتامنالم ءوثلا لذ ةىتلا تايثلا 1 هكلع 1
 ةاقرإ و 4 7 1 5 1

 توب قل ض قمل ضف لجرو ل_-ذؤ بونوهقث انعم و فارطأب ساللاتتاظفار ١ توتا ا

 ىارعالا نادشن ا دحاؤ

 لصيرلألاو لمتعترا * لف ف اجةيعتا همي

 ىشعالا لال ضوى الا كذكو

 ُلْمُقلاسقلا همفدت اذا #2 توسرشلا

7 #20 

 ل روب ف للا نّح نالفودحاولا بونلا فلّشفنلا نم :هلْضفلا ةنتحلاهناو ١

 نلوعول دش لولانيلهو لدقيواضي أبل لثمر شت ماو لُتقسُمو بج لش مشلاب ا

 5 لْسْففاجةنعراهتوي 2 ىارلاتاس ًادشنأو هنمشوتو و طنب ف لاخت ا
 ا

 ا هنيبوهسبلبل جرا يل فتي دحاولا وشل لالا ثمل لوح امر رش لا | ْ

 لْصَلااذه لاطدق يراوح * وأ هنع نول لاضفقلأو 1 3 ا

 ( رشععياربرعلا ناسا - 5 )



 مدع ملا ايرمداق الك هلوق

 فكسلا لضفي علزةدامىف

 ةوتقملا ءاسلاب هنشمسصأ

 وهوهفسصت عفرو فكلا

 ها انهامباوصلاوأطخ
 يعد

 (لضف) ©  ماللافرح « ءافاالصف 3

 ى ةدم_ضقلا نال ءفاقال نكسأف ىنوزنتفدارأو كسوُسِو و ل سهأ ىليىذلا انه ناندلا

 اسوقفصي رن سوأ لاقو
1 

 ا فالكل عووم عابس * اهئلمنودالفكلا عالط موك

 هيلا نسحأوولضفن مهلانأ اذا ىعع الشمل ونالف ىلع لحرلا لّضْدأو ةلمحلا ىدانألا لضاوٌقلا و

 | نواة سرتت لدا :ءاذادان را فأن با ثي د>ىفو ناسحالالاضفالاو

 5 0 يصاتلالاعاعردإ + رعافتالقتب زعاذالبالا كلذكواهحاصل اهنمقف رلا لقةعضلا

 هضاوف تأقلاومالا بزاعكرأ * ننقل دليلا مكبس

 ريطاولضقلاردثك لاضفمل->ب وَتلَو وطتتاَضْفأو هلع تصب و معطل اوطتلا لّسملاو

 11تالق لعن الفلل ةيوقستس لسع تنتاك اذااهموق ىلع ل اضْقمَت اسهاو فورعملاو

 دشنأو هةلخرع 1200

 : ر ريرعلااهلئاثثل أني * الانامألالْسْفَكام

 قهقال فهن .دىف ل ضف اذ ناك نم ا زلا لاق هس لصف ىذ ٌلكَتو توب 0 اوقو

 ولاول سو هيلعهتنا ىلص هلال 5 راند س باصص أل صفاكنيدلااينلا فال زملا فيلو باوثلا

  [|لخف |نيبا اش هنمل ارتاذاهريغو ماعطلا نمنالف لشق أوئشلا نمةسقبلا :هلْضلاَو

 ال ةاضل اومن لب اولاك اذاف ليل ىثهتملضةةدسعو لاهو لاك ل ضع لْضْفو لصف وتلا

 ١ 4 نيب ومفلا ضعي معزول يراسل نلف رح مالكا ىف سدلو ل_صالا ىلا اهوداعأف

 و. بوف

 هلوقو عع هتلضفتسا وئئدلاهنمتلْضف أ ىرهوملا رض نو وقيمة سها ىضاقلارمضح لاق

 5 ع دون تا رحل بلع هديعلا

 هموع

 ِْ مرعالو لحب عج لفها * هب هيو 02 نأ فألف
 :: لسرأ هنملق:نأ قأاساف هبوث لشي نظن تسوناكدت اكهثكزو هول نع تعلق ءانعم

 بو <

 لاق لد لصف أدقوناشومالفنهملا هيو و هلضف

 : امر قوق داك راشد اد نا ١ أ لضفت ”اهيمداك الك

 1 . || لئامهمشيكر ةثلان' 50 ردح رد : كرة فير دو ليلي ءوذلالّضفو

 ا ( لاه انوشكا وبدساهاهجردان يعيد ير الاعز ةيبالا|شوقوستلا ل ا «رمسكلاب
 - ةهفمد

 | | تذكوت هد مثكلدكو لاف نيتغل ىلع ءىساغا ابا دنعا ذهد وبيسلاف ى ةردودلا

5 



 0 له ماللافرس هع ءافلال دف

 لحوزع هلوقو هان ءانلصق ىاثلا ىنعلاو لماوفلابهنانآل ضقت :اهتفذرسأ ناشعماءانلصق 1 1

 تاس تالصةم لبق وتهلهمنشيآ لك نيمذهثأت وهذه ى ضعت لصفْنتي لكني تالضفم تان ا

 لعصفلا (لعصف ]ل م 00006 ءالا نموروسدا دع ريضقن الطفل ىعنومعأهللاو

 هدسنا لاق لسا باكءوصاعم 9 دّشنةو نرقتلالمْسُتلا ئرهزالا ميقللا |

 نيل اوءانغلا مضي ل عصُفلا ب دوال ءامسأن مىلارعالا نبا .براق_لادآو نمريغصلاوشو | ا

 دشن ورش ول ينل لجرلا يف صوبدفو كريب لقائمُاوأ
 ةمدص هه

 راصقاٍَدك اهاريصتخ كولي ل 'ء

 رخ [لافوبرةعلادب .رينأن كماذهلا

 ىلا لمسه ةضوملا برش * نيوس دلل

 ب «قذاأتهبكو ني يشن وةصيقنلا ةشتلاد ورعم ةلبضتلا وللا (لضفإ) د

 ةجرتفمدقتدقو لوصُدلا ناكم ليوا هتك #* لوُمْعلاديعبلوُصقلا كش 85

 ةهليدضقلاو لْضفلاريثك لضفمو لاضَف ل برو لضافوهو لتي لضفدقو ”لمهملاداصلابل بصق

 لسمو لسماع راَملا لُضاتلا ويلا فلاب كلذ نمرسالانلضافلاولْسَلافةعبف رلا ةحيردلا ٠

 ٍ 0 .ء_5© .٠ 2ع 04 -. .٠ 2 ب 3
 | لحرول_-طفود] ضاق لخيرو ضعد نم ىل_ضف أ مهضعي نوكي نأ مول انيب لضافل اوما سه

 مهاَنلْضَفوىلاعت هلوقو مهيلعلْمَقلاببلغاذامريغىلءتالفلّضقلاةبوهدغيضدقلوضْعَم

 لةيملوانقاخ نع رثك( ىلعلاقو زييقل هلق هلا نادل وانزال تنانتاط ير ىلع

 رئاس ىلِءلّسَعم مدان ا نكلو نوبرقملا ةك.الملاالولا.ةف ةكئالملا لّضَقىلاعتهنئا نال لك ىلع

 رجلا اولبالا ونا ودلان ا وامماك ىثعمنا مدكْنبا هلمضقنا ريسفتلا ف لمقو لقعيالىذلانا وحلا

 ىلضاف وو هل اج تاو اا ماعطلا لوانت مد[نبا وةدكشم ىشعتاههبسشأاه 2

 هو هما

 دب ريزرزعلا ليز رعتلا و رمد اا ؟تنكولْضَتلا هتبلْغالْسفلْضمأ هنلَسَدَ

 ْ ىَذلال دمنا نم سدلو ةلزيملاَو ردلا ىفمكيلعلْصَدلا نوكينديربهانعممكملع ل ْضفيبنا

 ىلاعت هلوقهنمو هنارقأى ءلْصَملا ىديىذلا لصف لا ىرهوملا لوطتلاولاضؤالا نةعوه
 هملعلّضف أو كلذك هتريصو أ كلذبهلّت ةكحاذا المضُمربغ ىلع هتلّضَقو مكملع لضفتي ندب 1

 عسيصالا ودلاقِدار

 75 ا ص

 ٍفوزحف كايدتت أالو نع 5 نس فَسْلَصُ ًالثنعّنبا هال

 ةرامع ل ضفي لضفدقو هلوق
 زصنك لضفدقوس ومالا

 لضفي لعك لضفامأو معو

 ها امسهتمةيكرخرصنبك
 ىييصم



 (لصف)- . ماللاقرح «ءانلالص 0020 ١
 ئ ْ اصايل يرتب احباب 0 اهات ثيدحراكب أل يفاطم

 ظ د انهلصافلا"املقو نيطبالو بارت ٌرعاللامحلان مرا دنالءاملاءانضدارأ ولصفملا عجبوه

 || لضّتئاهدحاو ىفاصلاءاملابهمنشرخ الا نمام_هدحأ أعطقا ذا نيلصُقملا نيب ن ملمس ش

 أ لصفملاور عون لاقو ىذولا تيدشنأ هرب كام لبادلا لاى ناكملكلمقتلا بيذهتلا

 : ا |يثلاق بيلو دابا بنور نلبنوأط يضومأل لاء ايزل

 ناس لاق ناسللا

 لستم انزال د ىقاماف ةساسرلا رعاه انك

 ناشحت دى 0 ا ا ولصُفملاىوربو

 وم 2

 ل ىلا ناعاغَك لالعاامإ ديمك ادا فنلوكيلاملعتي ضورعلك ل صقلاو

 ' 1 َقكعَوْسَلا ف نلمءاقمو نا .ءافموهامنا اهلصأ نالودلسا زل الاماهمزلدقارع مال لكفامماف

 0 د لك كلذكو لة ىهفناعاغاهمزلدق ض ورعلاو لي ءافمو ناعافنمو نلبعاهنمسجوأةثالث

 3 1 | ريغ قامو قدءاوأ لاك اًضيأ لصق طبسلا ق نات كلذكوو شا مزلي الدحاو سنع همزلام

 0 | معز كاذكحو لش ح رّسأللا ضورعفف نلعمتس منا لءلخلا معزو ضي راعآلا فلوصُفلا

 1 ا "النار تا "هلصافلا ىهفنتلعق لم نكهات
0| 
0| 

 | [نكامعب 4 سس م فرم تتلو

 1 ظ | ل قراوعا نختار 507 يي لا

 ١ ظ تان“الا رخاوأو ل_دالوهتاندو ناكريخ هنال قلاب صةودانعو ل_ موه هلوقف دنع

 باك ل>وزعهلوقو هلصافامتد>اول>وزعهتنا ناك لجرعشلا فا اوق هلزنع لصاوق هللا باك ىف



 ركنات رتشاف راغلا باصص [ثيدحهنمو رقيلا فلاقي دقو لاك ل بالا فقلطبأم

 عمبباو همن عل فاذا ةقانلاداؤلصٌقلا ور قبلا دالوأن منللا نعل هئاموهوُهلٌِةةباوربفو

 نالصاولاةوهب ويس سامع .و ثرحاولاف م ةيهستلا عفن نالصة لاكن لاصف وذا

 ىقعرسكين الام مكحو مضااءثالعق ىلعرمسكي: نال يِمُكَحنا نعي نارغو بار هوب

 ولا ىلعف لاضغلاهنمونللا فز حو ةدعا !قهتاواسمل القيل اولخدأدقرنكل نالعف

 نودىهو نسل ءاسم نيت مالقلا ل دمت دلل لل. سقىتالا او سانعلاوُث را مهلوقك

 لاقي ن اكو بلع نعءيلا هئانآبرقأل قون وندآلا هطشرو هنريشعلجرلا'هل صفو لقا
 لصأو تاسنالا ةريشع برقأ نم هل.صلاريثالا نبا لاك لب .و هلع هللا ىلص ثلا "هل ص سانعل

 لاقو هب وو ىلاةتليصقوْر زعلا لن رمَدلا فو ىورهلا نءماكح ذخفلا مل نمةعطق لل صقل

 لبصُتِلاو مهعجن أب ىأممايصٌمبا واج لاقي مهتموهىذلا هموق نمل جرا دفن :ءامصقلاثيللا

 ىفو ةامعيسيفدقلا ل يبس ىف هل ماه ةقفن فن نم ثي دس ف ىتلا:ءإ_صافلا لوس اها

 اهعطقي ل-بقو هر 37 و هناميا نيب تاصْم ىلا اهنا ثردحلا ىفاغريسفتاذك رجالا نمدلفةباور

 بردو لاقل اوصف ل صيبا ذكدل نعُلصَ وسفن لامزيد واهني ل صفي :وهلامم

 اًمشموأ امام 5 وعلا ديعب لوصُفلا ُكشَو

 ناكل وسم رخاذاال الوصف دن نيسالقل دست لاش ول اوُصفلا كيش وربو

 اعقاو ناك اذاواعقاو ل زال روكم ل لصف تح .رخىأ ًريعلا تصف ولو زعل لاه دشن اذا

 طئاح بيذهتلا ىفو نسل رود طااح ليصَملاو ل اوُسّقلاهردصقامزالناك اذاو لصُفلا هردصخ

 ةيلا لفلان بلا لاش رد .رهظ مركلا لصقو نضل او ةئيردملاروُسكودريضق

 لوحام لاف ازيخ ئرتهلاقو ةسفيتع ىلا نهتنعاه شومر عاهل نقولا

 ىقريثكت الص اناصتفادقو ت السقا ئهولْسَلا ىعست ةلوحما "ءل.سقلاو هتدنم نءةليشتف

 لك نبل هن أب السم ةسمظت ناك اذاخاسثولا تضف لاقت واغانلو سئ أةندسلا هذه

 هَل وزال مصفتودحاو نول نمندنثا لكنمب لصةن ةرهوو رد وأ ةناج ص نيثولْول

 2 بانا سافل لبق 5 ةقلض ماتم ةيلُصلاةراححلا لصاهلاوءاضعأ ل سقتتانثلا كاذكو

 9 يون موفشيقراغص ىمحو ارا وكم درا هود للا ىهلسقو

 1 بن ٌذوأل اق
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 (لمف) ىاللاف رك اقلك 6

 سود مفضل و ه7 م ةماه هد

 ناسنالاقل اوامر ام #23 اهرتةمواعنمتو الصفو الصو

مشي امه لد نشُشلا نب اا لضفلا هايس نا
 . || ىللدتائ هناكلمت 206 انالصتل 

سل الاوءاضعالا ل ماس ذاو لاو عطنا هتهاق
 قتل لكل م اور سنع 

 نافل هلدشملكف ىذغلاثيدحىفو دا ن نمنيمظع
 )00 ا

 | لصف دقو مانقنلا فن 3 زرت نيب لصف ىلا: :زردلا اهل_هدافلاو نيل ا لكنيبام هوشو 3

 . || قاما وزطاناووحلا نيماشقلا لست اور رخنينواؤل لكن لعح ىأل صمم دمع ءومماظتلا

لا ناجاج زلارك ذو ل-صافو لدي ءاضةوعو ل مقامونب لصفيىذااءاضقلا
 || نمةفصل اغ

 1 | هفلصمم مو اذهى أل َْقلاموناذه لوز عدا ٍِء اوتو قاطعا نيءاضقلا ل سقي ل بوزعمقلا تا

هبهق ل شفا هودلمعب لك زار *ى.سملاو نسحم ا ني
 : موبوه تقلا موو .دبع ىلع 

 | ليزختلا فو لطاس س سيلوح ل قلْوو ل قلم ونام كاردأامو لجو زعل لامة ماشا

 | لاقي هنمو عطاتت لصاف ىأ لسة لوقل هنإ ىلاعت هلوقدنمو لطاءلاوّدا ن

 اولا للارلاو نيش نيل
0 

 ل-كفلوقادنا هلوقهتسولطام لاو قدا نب لصف نأ اوه ى.قو هيلع تدلل ىلءنيبلاو مل
| 

دبعدؤوثيدحف و مهن ىضقال ضل ةلكالول ولطالاو قلانيب
 ضن انريفسيقلا

 كك هل . رهاظن مب ىأ

 لنسكنآ

صقَو هلذ مالو هدف ةعح -رالى أل دقه
نمتيدحلا قو ج رخئأةحانلا نمل

 قلك 

 | نيينتلالضننلاو وك رمش تاصافوهدلا و هلزنم نمبر ىأ

واهانَعىأتاشلاُب اسلاك
ةدقولطابلاو قا نيءاضقلا لاق 21 الا لصيلا

 5 

لصاف مكحيو م كلا
ف وكحو ضامر .فو 

ة نطو كاذكَل م
رفل نيل صفت كيف

 | ت

باتيدحفب ةديازءاملا وةماثلا ةعبطتل اىأدند ١ وى لّضمملاَت
 أييجت

 ا | ارمشنوثالث هلاصفومل :جوهلاعتات
|6 

 تك رعناثيدحفو

س .لتصتفلا تناكملا جب لعولذ
فلا لاصفل اوهندبو ن

 هللا لاك ماط

فلَصي ىذلا تقولا ىنهتمملا رمال ىَدسو نعل
 تاَسقوأ ارم نوثالثاهع اضن عدلولا هس

لصقلي ١ عابض درا نءدول اوملا-
 مسالاو همطقءز هدفا والادف فو ا

 قو هنمطف ىأاهدإو أر ا

م« حلا لاو لاصفنا
اضّرال ث ردا ىفو عوف خشو

مثالا نيا لاه لاصفدعب ع
 أ 

ل يعقل :الادالو أن ملصقلا ى م-هنو هم آل
 م اهيوبت ةمىبعت 
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 انا (لدف) ماللافرح « ءاثلالصف

 اه نعنع .فوضلا دنا 1ع عننا لكلا اوشة نيحاَر يا .اوةنعمالا ارغننحالوأ انوسعي

 ءاقستسالاث دحىفو التم نأ كتم داتف' اتا نئاشسقراج ا

 فرصفهاك آوهرخدمل سلا نعي فيعضلا ىأ 5 ل ازوالاو ىاعلا فتاك 35 |

 ثنللا مدقتدقو ”للمهملا نيسان تقلا ىو ربو هلك الة مقا وشو زهأعلا ىلا فول |

 ززعلالدزغتلاىفو ها وكت ذويشةشاذا كان ةلاواو هركلا د ذعل سدي ل شقدقو ليست قلب |

 نآريخأ فلتخا اذاكر دع نعاونمكت ىأح اجلا لاك مكر بهذتواواٌءْفَتفاوعْرانتالو

 لفاشملاوةجراكلا "ل- تقلا لمن رضنلا مهت وقد ::ةفلالانأ ومهةعضب مهفالتخا

 ىذلا لّسفملا فار ءالا نا شركلا ا ا ةلاو لاف ةعاج

 نأوه ول فلاوهليمن اكو حّدوهلا لش اوبواضدلولا جر الثابت -

 ءانسالا نمور نمدباق ونوكف دعاو ةلاىلا هفارطأد-ثد وهف وثقلعي

 ةادأنم ئثل فلام كنا فو حدوهلارتس ل -ّسفلا ليقو لابحلا ىهومصعلا د معو بالا .

 ءامالّمَفَت وتل ردم ةواهلش فة "اتت درلر شلل اهتد5 ًارملاول هت حي دولا

 ْرلثسَقلاواهجو ةزتىأ سها متم ن الفلق لاقي تدكسلانبا اهدو 900

 مهضعب ل اكو قوحت لكسر لكلا ليقول كاسقلاولّسيَقلا عيمجباورك ذلا رطةمّسللا

 هب ظفلربع نمارلا كف كوكتنأ نكيدقو كالو لدم عولديز ىفاهتدان زك ةدئازاهمال

 ماللاةذانز نمرثك أةاناملاةدانزشال هل - فانز رنوكم ودنا زال_ثدكءاملا نوكتف

 لحر مهلوقاذهريطتو نيفلتخنالل_صآلاو نينرتقمن اظفللا نوكفا نبع شيق ىفءايلا نوكتو

 رب رحل اوقامافراطم دو ظامض

 َلَسبلا عاضتراالورب ركلا لك # عاى فوكس ناكام

 ىه”نيصح ىنبل ام لاس وءاهلانالا هدحا او قزاغمال ىذلا حب مومو لشق عمبتوكللا

 اهركذ دمدقت ىتلالشاملااهلايمشن كلذن طلال اعلا اهل لاتيه اوح هدنعرج ماكال كلذ

 فالكلا لمعلا لاق

 ارمسنأن لمح طلاق انع مكس تمأ » قران شابقلا لدأ نسال

 لصفملا عضومدسالان لطقلاونيطشلا نينو للا تلا (لدن) رص ل ئايقلاو

 ظ دشنت وول لك نيبو
| 

 2 سس

 ةعاج لفاشملاو هلوق

 هضلعلو ل_طالا ىفاذكه

 اهعج ول_طدالاواطقس

 لفاشملاو هل شملاكلشافم

 هل أوقكلذ ىلعلدد وةعاج

 سل هنا لا ىارعا لاقو
 5 :رامع و ةداملا هده نم

 لفش ةداموف سوماقلا

 ةحراكلاةسنكك ”هلفشملا
 ها لفاشم عملا شركلاو
 درفملان اف دارتم امهفىأ

 عجلا و هسنعم قدرفلاك

 ىوععم هأ عجبك



 اليقرع + ب الان ءءاننلمخا
 8 ١ 00 4 5 210 ا -

 00 لوألاف لخلاراغصىف ىمدالا دسعىلأنععجلا عجنالسفلاوليسفولثاسف عجل اولذتلا

 . [| ليس ةةدحاولللاقيدقو لئاسق عجل اوىدولاو ليسمل اوهفسرغلا لذفااراغصن ءعلقبام

 ]|| هتاهتأ نمذخ أ اموهو سرٌلا مركلا نايضقل قل اواهسرغغا واهتأن ماهعزتلاهلبسقلا لسنأو

 ا دنعنمرثانتامدوحو ديدحلاةلاس فهدا هتلاصديدحلا ةلاسفو ة فش و أ ءاكح سرع

 || ةلستلاو هقول ءاسنلا نمنلعنا لسوهبلعمنتا لص ىبنلا نعشيدحلا فو عببّطا ذا برضلا
 ْ |لسْنَبَف ضئاسفا تاو تاتعا هطول امنوا مئايشغاهجوزدارأ اذا ىتلاءاس دا نمل

 : أروتملا ىهو ةلوسشلا نمهلطا ترتفتو| منابع نع كلذ ةرتاهب ضبحالو رت نع وزلا

 ١ | (لكنر هيلاوعديامىلاه تلو لطم شارغللحيوزلااهاعداذا ىتلا ةفوسملاو مالا ىف

 ل 1 د | ايفو لخلار !ةلطارخ اف يمي ىذلا لوكسفللاو لوكسفلاو لكلاو لكسفلا

 1 ا ا | لكشف لجو ةءنمو ت نرخ 3 تاكل ف دقو ى ط.لار ول اوه لكلا لكفلا لدقو لع

 007 ظ ُخ قتلا قباسلا رووا ردد ميركل 0 و الجلل اذا
008 

 نكته ستم تبساخ 50 ل روُماشلاَو

 ' قأوكم يداك ةدقاهدالوال ل ءلاقفراخأل مهرخآت نان الثنامالل- ل !هءاع ىلعل تلاق
 || لقت قزتدق تاكوقابسلا ليخرخآ قف ىجيىذلا سرفلاوهو لكس غلاك ىنتلعجو ىترخأ

 ا( لؤى ل ارت ذيدا باوسلاولا ومن ل ادعقرفعجدمب 1

 ايظينابهرادهورلاو هدعبال

 ا اس سب

 تنوعا سحمي 2 مدن ورم هع ومع

 هوجووبحج تي ا 55235070077575 5 5 ]

 رعي فطاعمدعب لاتو ل سم #* هذعد وىلصملاو ىل-كاانات ا

 ري تيلي 31 ليوموىلعألا غانو

 لطخالال اف لك رركسفيل و جببلا نديم رع

 ها »د مهر ه هذ و ا

 موعكسملا مفملا تنأ أت يقي #2 اعيان اديعتلكسفدق عيجلأ

<2 

 ا

١ 
1 

 | لشتوهفال دة لح رلا لشق هدسنبا لاشفأ جلا واتانمل قدها لع رلا لشقلا (دخنإ
00 

 1 لاقلش ف موقول لست ل تفل شح لجون نارتو فعضو لك
| 1 

 لْمالو ف اعضالووفةسأ ١ هع ةجثداوطاو ىكردأ ادقو

 | | يدش اني هتاداونر ياام دحقو لثف ةعجب نعي نال اوىوربو

 وس



 (لسف) مالا فرخ « ءافلالاسخ“
 هو 29

 الديك ضمئافافسأَ _ًك 3 الحر قاماذا ليفلا مسق 42

 هةموو

 الوسيم ى موهبشمو جيرديىالاوه لاقي و عرسبو يفتي أوهو تهمل جرا ليو ا
 سلومد._بئالاق ديردنبا٠ اكجرطْض لُزَرُولجرو ع ا نعدسقتلا ةَررملا «(كنرف) ا

 هنموىرب نبال اق عضل عطش لعبت جاف و عبّصلادلو عملا (لعرفإل تبثب 0
| 
| 

 ظ
 ووو و9هَح |

 ا

ْ 
| 
 ا
 ا

 سارهمو لاو لاك لعرشلا ارهطكن ويشد وزن 4 مهلا فأل وق

 اليك ًادلعارق نمدقشت 1 عشاقها دنالك

 عيبضلاهيلكر ثلا غلا نم عن كلت ل-عرشلا اقف عسصلان ءلئسسةرب رهىبأث يدسح فو | ||

 ”هلعارقو عار * عام كرا نمر ,ولاداووه لدقوهدستنبا ةاشلاكلالح اين دارأ هراهاهسف | ْ

 لثل١ىفو 0 . قتلا ب راع العا اراها طا « ةمرلاوذلاك عجل ثينأتلءاهلااو دان |

 لسلاح ردم ضرأو ةيالَسلا لَا 2 :) ةدوارئاو لّرغلا نموهول عة نملرْأ
 الي ل با وبلال داوم رتل لقاح (لسفإ) تيا ا

 اوتثأفل 01 ا تلا رثك* الار تن لعتابتتالو ءوالاعفنال | ظ

 مسلمو ًالسسقهق اومهون وهن ”اكردان اذهوءالفاولاكو عاركماكح ةلوعب و ةلوخ اولا كعمل 0

 ُم ود نمل سةوهنأل اد ودل اق 02 و مضلانلسقدق و اميسديقاومعو يت

 رعاشلا لاق ل لو سةولاسف ولا أو ءالس :

 داع تلوأو سماح كحوزف 0 لاف ةعير أ دعاماذأا

 ورع ولأ لسفلكل وسلا وهيفّكاذ عضوهناك لاتيعات راس لل حو |

 ظ اذاهمهاردهملعل_َسْفأو هلّدر أ اذاهعاتمن الف لعن الفل سف لاقيو قجحالا لح رلالسفلا
 قدزرفلا لاو لوس مهاردى هواهشز |

 اهلوُسُف صياد والو بكوب * كبش رعابأ قماوايقتالف

 قتلا شامه طرشو نيس نمققاب يرش افي زج دج فو ادرس عاود يناوابشتا ارنا |

 اهلصأواهنماهن زوالدرأىأ هملعالسف أفا اك يرشأ م هيلع الَسْف اسك امهلجرخ[فامهاضر ظ

 ءاقستسالا ثيدح فو سقاس كلاقي لكن ملْدرلاهىدرلاوهول نقلا نم
 نمةريغصلا هل يسقلاورك ذيسوة عملا نيشااءىوري و. هه لْسَفلاَ أعلاوىاعلا لانا ىوس ءأإ

 مرجع ت

 ( سشع عبار برعلانانسأ 200



001 
 لاه هنانامعشي دحقوازاع الش ريصخلا ىعواجذام 2 ل نطق باث اهم ويمن اكدا ارآ

 ١ د اعردناكلذو لخلق ندفل امدارأهناف ةعفش لكعطق فرالاو لقمالو رف ةمششال

 دايو عاصام لا ربأتد مزهنقءاكرشلا نددحاو لكذخ أي ل لك عهنمةعاجس نيب

 نم نيقاسلا نكي ل هسفءاكرسشلا ضعب لسيفلا نم هبدصنءاكرمشلا نمد او عاداذاف لدتاربأتل

 هوم امفبوتامأا ةعفشا او مسسقن.ال هنال هب قدح هارتشا ىذلاو عسمملا فةعفشءاكرشلا

 0 هقالوس ءرل_ءحامنارباجث يدك قفاوموهوكلامو ىذاشلا هذ. هسلاوةنب دملال هت هذم

 | ١ تلاها وك نالتمتتالف ودل تدي اذا مسقي ا

 0 اسيا يلم عقلا لا مم و م الامامأف مسقأإ اهفّدعْمشلا عمنا ىلعلملدمسقي

 نامعشي د هرقل نعو وأ ناك ولاق مدع الدال همف ةعفشالف ض :رالا٠ نمولصأو ؛صقشلا

 هللا ةيالوهتنيام ىلعهريسسغتولاق هلبعل 10و 2 كحل#ةيرعلا لخأ 0

 مه 1 :زرفلاو رب رحل ثم مهاجاه نمء اجمل وياغَنيذلا مهءارعشلال او ولامحلالا

 ماللا فرح « ءافلا لصف ْ ْ 0

 يما ضراع هنالالخ ىمسي ناكو ةد,عْنةمةلعلئمهلع باغ ارعاش ضراع نم لك كلذكو

 / هندمصقف هلوقب 5 بدم عدلا يم ىللخ 5 اهلوأ ف لوقي ىتااهتديصقف سقلا

 لضفف هسرف تعنو هبحاص ضراعبامهنمدحاو لكو 5 بهذ «ريغفنارع#لا ن متدكذ *.

 اهنقطن نحب 1 كر ودنا لدقلار ءاشلا ةمقلع ىعملمقو لدتا بقلو هيلعةمقلع
 ظ قرم

 ]0 ناطور فلام ىا رم ولفه > اولا ةاورلا لوسبتلا ورعشلا فهملعم سعال سقلا

 'غ : نارغصت الب نال وناعضوم ءالسبتلاو لق و ةطيلس“ لة ها ووقافت ىأ حالا

 رقباذ ناب ةّساونيك 4 نكرو 1 طماع نونو له ىارلا

 | هنود لا 1 انابخ ومءاملات يا اركب ل رك ذثيدحلا فو

 لاق مسار (ردخ) دخا لبق عض هومةيشتلا ىلعتمل» 3 ذهن فو لش 5

 ادب انني مدقادارقنيمأ 5 هتأسذإل طخ قمدعات

 | لكتت ىمدعاتت حاملا ىفتيبلا اذهتبأرو ةد يرسل اهله ىلع 9 1 رتهدصو

 أ هقلاو هاب سحأ سلو أتش وااو رافؤلا ره الجرار «(لخ) ملعأهللاو

 تحارلا لاك يلا ليلا (لجضإل مع 7



 3 (لخ) ماللا فرح . « ءافلالضف

 ىفو هن ءهنوعنعو كلذ ىلعهنوب اندم يل اعلا ومركلا قمقونوأهنودققانالعاذا بالا ||

 نمذوخأم نيل, زةموهغ نيد بتسموقل مهنا ىأ مال اءا مافي دل معاي ارعثيدح |

 نوب . تنال لومُفلا وناس نأ وثانالانأشن م ىرلا فعن ءبصتلاونب لا نال الادضل فلا ظ

 لك لاهل هو ستون أرما ةنوكتا 1 رلا ل-_كقلاندي ايري م رح لسبملانيلن ا ثيدحلا ىفو ظ

 نللان "الاهريغنمو اهم .دالوأو هنوخا وجيوزلا ىلع مري وهف اذ مي لافطالان ءهتعضرأن م |

 ييويرريدم وا اجلا

 قار دن ومر كال ضل ونيس نيالا ةعاجلا بهذماذهو هيو | ظ

 الدهس مدل ب درعلاو لش سمو وفد ةثاو ىوقا ذاوود_لا أل بغتسا ىرهزالا نونلافرح | |

 ع ”ةاذاسنلا نال كل ؤءرغاغ و همظعو مولا ن ءهلازت_ءالكلذو لرالا لف هلاهيبشت للا | د

 ةمرلاوذلاد كلذاو اهلزتعا لالا |

 0 رش ع هن اك لمبسك را لل حالدنقو

 للا هد نبا لاق ةلاف ةد> اولا لاش لذفلا لا وحاب مق دل ىذلا ذل لفل لاقي ثدللا

 لاعتو هئانالال ف هروك 3 نم ناك اموهو لضفلارك ذلاسشملاو |

ْ 
 ا
ْ 

 ظ
| 
 تعتدي مويلاولا ن نوط * بايض ناك لاعب نقاطي ظ

 حورلا ىذالا ل لاقبالورع أن ءةفش-و راو لاك لنا نموت ذاامغالاةدالو لاف ا |

 الاخ تراصلففلا تلي كاواره ىف الس ىلع سانلاو ضن ناك رصنوتأ لاف كلذكو | ا

| 
 لحاف لضلا لاش عمودي ز بأن ءرهنلا ىابعللا نمسا ةلقتما هلدغو |

 حالا ئةم لاغلو.ف د ول لاما لاب و 0

 0 03 هد نحيل 03 ياا

 كلت نم ل4 تيل ةيحان وراصنتالا 9 نمل جر ىفع ل خد سو: يلعدللا ىلص يتلا تاكيد 1 ا

 هنال ل رصعلا ليقز تلاع ىرهزالا لاك هيلع مم شرو سن هنمةيحاش معاق لولا | ٠

 قوٌصلاو نطقلأس ءاينالفاولاف[6 زوكلا ىلع هن ملكش ف ل م نمل للا فعسن موسي |

 5 و رارملا لاا م نمد لزغت ب امت ىهاسناو ا
 هه : رولا يل ه-

 لقصلاةديدش عام نطق « امتوَتمّد اك ةيراس شحولاو



 لصالا ىفاذكه تلثأت هلوق

 7” ها هررحو

 ارلا لاك :لتتلا ىشمىذلا لدثألاوىن اذ بارتل ايش نيشلا بمال '

 (لُك) ماللا فرح + ءاذلا]هف 0

 موك رم 9-6 مو مدو

 الص رئأوأ ىساالوا و ' زلاشمالوا وخراعر هال

 أ لوك و لوول أ دعحبو ناوبح لكن مرت ذلا فورعملسفأا «(لخ) اننا لحاقلاو

 | ةياوقخا+ ىببسلاف « اهلا نعد ا مرعاشلا لاك ةلاحملا لشمال واف

 8 و الغ دبا لح "لحفل | وةلاسفلاو هل وسلا نيله هناقل .ةلجرو عملا ثنن اقام
 هي ه”ت -

 أ دعوت لان ال ولات تاسالذال ربا تادؤ ىرهوملا كلذك الغ هباودار كف اراهلراتخلا

 عزمه از ”هاذا صار بلك نم 5 با تاليا سيلا ىسعتفلا
 و وو

 دخن هباوداالق نانالا لاما :للسقلاو ىره زالا لع هت فوي لاب اهيقرعت ىأ

 همه 0 هم .٠

 لاسينتسالا او اطخ اد قفا. ودلال نلتمس لاكن مولا 01 هلئانملانل ةناتلكفا ند و

 ا ذا لق ا واصماعركناك اذالبالا لف ليسفأ انتا ورمل وت لب ره داع مشل ام

 ىشعالا لاق الش

 0” يللا و الش أن اوسانأ ليو

 ١ سار لافالا رضف بم ريش لل لاعتقال وس 0 4 ودريعل و

 اليخ نوقرطو ننام 5 قروعو رذنم نات تناك

 هاشنا ناوصىر الا انههلسُلاقرطلاو ابضمال نقر رطناكو ىأ ىرهزالا لاك ١

 ا ال د9

 ا

 بقو .ًالف َنهقرط ناكورذنمس" ان نوتامأ تناكريدقتلاو بصنلا رذنميئاجنتيبلا

 ٠ ْ امسعباب الذ ل ف .ىابسللا لاو هلبا قبر ضيماياهراعأ الفل. 3 و عار نع هلال يلا

 ف سا م 2

 | نايجالج راوأراذا لب ال مراعا لمعلا :لاسفتسمالا و هاطعأ ىأ لف او ءاناهل فأ و

 ْ د نمل فلا همسي ليش شكو كلذ نموهوهلثم مفدلو نأ" اج رم اسننيب وهْساَواَحِب رعلا

 ا | لاقفتيضأ طئرتشيالجر تعبها امهنعهقلاىشر ررعنباثدد_>يفو هلو همظعف لبال

 ظ وهالمف هلوقف ىمصالا نعئور وهانرك ذام ل.ةفلاب وىمدخريغ لفل اددا رالي ال ع

 | ظ لاقى ا رلاتدءدثنأو دنأ ارض ف بحمل وهل قو هل بن ئدقلخ مظع لوما هبي ىذلا

 ظ 2 و هلام لط وةجعنل ١ قمل قعر فاارا ةخاهناثيدحلا مداربىذلا ودسعوتأ لاق و

 ظ 0 'ةيوبر شياو رؤءاج اذكعرهثالا نيالا لقتل ترض هنأ سها مدح أب رضي ثيدلا فو

 لالا 0

 طا بسلا تلا تيس د تنل ل

 ا

 ا
| 
 ١
| 

]| 
1 

| 
 ا

| 

 0 او اب



 +4 _مقأللا“ « -يقلابرع د ءاقاوخ

 براغلاو ةوزذلا ف لدليل ثنا هورمب زلا تيد فو هتعيدخ ارو نمزوديىأبراغلاو 3

 ةنذقلاو براغلاو وذا فل تغيري لاضي أبطأ نبى ثيدح در وو ةعداملا فتم

 سلا تنل دسقو عباملو كولا تورت هبشي ىنلاو هوةصاخ نمسا سلا تال

 ثوكم اموهو ُلّمَملادندحاو :هلدقلا اهتلدةواهتوعم عرتتسلا ناممعثتيدس فو ةرمسلاو |

 رو لمقو طفرعلاورملا لج دلَقلا ليقو امهوحنو لّثآلاوءافر :راملا قروكرصشلا قرو نمالوتْعَم | ْ 'إ

 اضيألّمَملاو عا ارذلا بصعةذش: 0 دلاو 70 رخ اذا آل اْذِإتلَمْكَأ ًادقودة هت اذاءاضملا | ظ

 لتفا نيب لَم ق فهو بمعنسرغلاو ف.ظولا ف اوهو احلا نءنوس و ةقانلا ذم جيطدلا | د

 ةف ةراط لاه ىديالا لف موق .وقوريعملا ىبنج نعني ةفرملا نيبامكي رتل لّدلاىرهوخلا |

 دش ماد ىلتبارمأ ه « .امناكن التف نا ماهل

 نهي

! | 

 نعنوس ولئقاهعارذ ناكاذاءالُققاب و "لق ءالتف ةقانإ و ىأس رعاك حامصلاىفو | ْ 9 ظ

 مفاهظنإدلج نأ مااذاالَتف قالا تكنو 5 لتلك ايف ره نمير * ديسا لاقت شا |

 وادارة وير هب دج ىخرتسسا ذا ذهو عا الواحالو لرمي فنكي 06

 لئن كلو تابنلا نم عسب لاموتقلليقو قرولا اقم وينال قروي سيلا ةفينح 1 ظ ش

 لاَعَ ولسأسلالاّمقلا كار ءالازبا ىطرالاولئالاوءافرطلا بدك كلذوبدهلكناكف ظ

 زجارلا لات مدة عى ألوف لبر ىربنبا( لثف ))ر دصموهفلّدقلاهحابصأ |
 , لدبملاةعبتلا دوعكل لاخاو لوف فك لعمال 5

 ل (نخ) هللادجرى ربنيدج ىأ شلارب اريغلان اهرأملو فاقتلاءالا ىيمدالا هر ذءلولاق

 انا راساال فو الف لد ئنلا ل .ونيقاسلا نيب امدع انتملخأ !لحرو هض ذدععوذلا |

 وو .

 هلو لف هندسحا راةرربصاعتل يس تانةنو زافغس أع نعاعجلْقلاولِجُلا ظ

 الحرو م ةنمقسلازه وشو هلوقب ينعفأنأ اوكاذ نموهو ظ

 لشن ىأو لقت :لعالقث 3 للا شط ئش هش اثيإ

 قلعت ضقامنا رك ض الا ىلع هل حر بحس »ءا مسافة او :لكفلاو | وأ

 لافو 1 و با ىتزتسااذالتخم ارقلةدازلاجتو ا

 رع نير | ٠

 هل را 2 دلصَتلاو وعملا ىثم أت رصف ٠ املا وبيشل ا فئيرتناف |



 نت ماللا فرت + ءانلالّضد 5

 أ تالا قير رولت' ذا سال" اللا اسو هيلع هنا ىصئنلا بح انئاو مطاط

 ظ ئرتالريخ مهلءاسرلا ناف“جرلا ة-هجىفاوطلغول وريخ ىلع مهفاك :وق ةوأ فبعض بس لكد سنع

 ظ 0س ىنلاد ارم ا هماورسشلا نمكلذ ناك هننا نم مهءاجر رومولمأ اوعطقاذا مهنا

 حس هو البلا هقوو هقابت طلاءوساهيفنافةريسطلاامأف باقننئث :ىأىلاو ىه فيك ةرطفلا

 ظ هتيم سدا اوكلاو لاك 5 برب نا نس ح نوكينأ م ايار لاصتدق نوكيا ناناسنالا |[

 ظ لفك حافر ركطتيالو لافي ناك هنااضي ثمل فو هوو ساطعلاو لاَقلا لم

 ع ؤنلا نهعلافلا وسجل ىعجتريطاا تءاجدق ولاه ةحلاصلاةماكلا لاقل اَعل |امهننالو سراب

 8 اليخ. فضي تيمكلا لاقل نملاعتأا لئتثالاو ألا ةربطلاقّدصأ ثيدحلاهنمولاق

 ظ اهلائتثانيرجازلا لاكن * ْتْكَدَمقذاوُكلا تحت ْثَداماذا

 ظ لعل لوقف زب معبد لانو هريثكم محلا ليك جرو ليف "اك نمماذا لمَ بيذهتلا

0 

«< 

> 

 لتفكو لبحلا كك ءيشلاللدَلا (لقز ليفىرك ذيسو بارعالل ةمعل ةزمهلا«لاثفلاو

 1 ار اندم ارنعان القتفلو فرضنا ىأةن 0 نءنالفِلتَمُنالاَعب ”هلدتفلا

 ومد

 تانفو هتفاك هفرص موقلا نع هوز ا نتكنطورحر تر ستاندن رم جنان سونج
 00 .ونأدشن اءاوللَدقو لسفو لو شم فالق هلتشب ئىشلا لتفو هريغو لمحلا

 2 ليتفلا كسلا د 5 فاص ابا

 راغرعشهنا ىلع لديادهو نشملاوب لاق ليتةلكو» رات بللكىورب وةفين-وأ لاق

 | لسبحريتقلاورذتت ولت ادقوادح هموفتفهتمفاف قفلت ااملاقو روت ورعمم

 | اره ملا قمن نع ىلا ةقلحلا ىهونانعلا ىلع ديد قوأ قرعو فيوأمَْ ”زح نمقيقد ||

 ظ نب نمحي رخيام ليتل لبقو كهياصأن يب هتلتفام ةهليتقتلاول ينل ارهعضومؤروك ذم

 | ناكسالا لدتا لّدمالو اليتقهنعىنغأاموتاونلا نش ةدقاصسلا ليتتلاو امهتلتفاذا نيعبصالا

 أ ىو ةاونلا كى لاذاكسلا كلب نادقب معن غااممأ فاما! نفهتا وبلعت نع

 ْ |ليتقلاو ةاونلا ىلعةق.قرلاة رشق :ةلاريمطقلا تيكسلا نب !لاق اليت نوّآظنالو زيزعلا ليزتتلا

 0 ىةتكملا ارعقتلاود ووو .ولا ستسبنسال نس لشنراب هوه لمقو" هليتق تيمسوبو ةاونلا قش ف ناك ام

 | ىأليلقلاريقحلا هفاتلا ىتقالاخايلك نزعت ءايشالا ذ_هوروصتموتأل اق .ةاوتلارهظ

 ةورذلا ىفنالفنمل ينال لازام 5 ةراكللدد_ثلّتقملايذو ذل ”لءتفلاواهردقن رواظنال

 براغلاو



 مذللاف رح ءافلا ودعملان غلا لصف )فألم(  0»

 مي م 2317 ا ما أ 9 هن ءا» ع |

 ةيفخ ىف ىاةعيسرعهل اقفل عءاعت_ه:لاقاسصتارعخ دس فو كلذفل_هفاذاهلاتغا ||

ل-هف'ل غل و د_-أهشد اربالعضومىفل-قيو عد نأوهو لاشْعاو | ّ ٌ
 قو لاشغالا ١ نمه

 ا ٍْ
 -و

 مك لازاخلعتاةيد زال دلو ىهدأ ىأ تت ملا نأ كر ذوءأوءاعدلا ثيدسح ا

 ىارعالا نبادشنأ ةَمْشٌمْسلا ْ
 00 . 5< - ع م و سه

 بدئالاوغ لست هليغ + بكرأ ل كارا ده ببدأ

 ىشعالا تب دشن او رقبلا كلذكو ةزثكل لبا
 | لفلاركانلاهلاؤسو ىدُ .  اهشانمت لمت ىذلارمصاىلا 27 هه 8. تعدو 2

 ولأ لاو هدج ٠ نءاتناثدشلا ورع أن ع ءىنجنبا كلذ كح لوعدحاولا اهانمْثطَخ ىوربو ظ

ا ديزل صبور خ ل سدرخلا لولا
 ١ ىلا لل

 و ا رسؤ اس هس فوقرانكو و مم أر عش نم 0

 ةمرلاود نال مهنمةعامجنال_ههمسا نم ربا لاق ةبقعنب نال دعم هرلا ىذمعساو ا

 52 َ. 2 000 .٠
 12 2ع ست اودو 1

 رعملارصتنالمعمأو ىقنلاة لسن نالدغو ىىذلا ة شرخ نبنالبغو زحارلاثب رئي ناليعو |

 نوكم وأ اسالوق وه يمر رلاث ل نقلا را قناه رن سانا ماأ 1:

 ناين تعرب واذكب تاءاقتلوقمف د- باوالوةب رع ممسفةاضّبلاط

 ةريطلاو ةريطلا هر كيو لأقل بح ناك لو هيلعمللا صفت ثيدحلا قو هتلاضدح و اهضرخأ

 0 و ءوسبامفالا نوكتالةريطلاو بكا مفلاقلاكهركب امفىهولاَتلا ةض |

 تأءاقتديزوالاق اهي ركباس أَلا عبي نم برعلا نمزوصتمو ألا ءوسيامقو نس

 ك.لعرشالو كءلعركظالو كراع ضال نعم كامل ءلاقاللاقي بارعالار داون قو زوْمَهُملَقلا |

 | ملاصلا لأقل ىرهيو ةرطالو ىودعاللاك لو هيلعةتلا ىلصىنلانعسن أن عشي داو |
 ا -

 | نوكي اهوا اصن وكب اهلاقلا نمنا ىلءلدياذهو لاق ةنسسفلا ةماكلا حلاضلالأَقلاو |



 (ليغ) ماللا فرح .« ةهقملا نيغلا لصف 3

 ىقنياوقلاالكو هد.سنبا لاق لةبوثلاقيملامعزو تابثلا نمعساولالّيَغلا هرغلاو
 رولا هنملاَش فتلملاريثكلا ارمهشلا ل. ,غلاوريسفتلااذهىفالا هعمسأل فنيعضلدقلا

 رعاشاقريننادشنأو كوشي سدل ىذلا فثلملاريثكلار مشلا ٌليغلا ليقو

 و يي

 لغو أقر اطنإب » ىشع طيضأددأ

 ل

 #2 قلم س خو ءابدقليغف «٠ ةيؤرلاف هافاذاو بصقلا ةعاجليغلا ةفيدحو أ لاقو

 عجلباوءاهلا اهلشدتال او سيخ ل ثم ليغد الا عذوم وة لام كئابليفلا ولايغأ عملا 1

 ىدهنلا ن الع هللا دع لاو لودُع

 اهلومت كل انس باب 3 اهتسيلا سن نملة
 و و همي دس هع

 اهلويغا مع ىدرب 1 5 اهنئاكٍباّشلا لابرم ةديدج

 قسنالةجآلاو قب ملانالرمشل انببا ىرجياملاوه ليغ عجانه»ل ودا 4 اا

 : بعك ديصق ىو ةجحالاك همفرتمسي فل هرصش رمبكلايل غلا ل غدسأسق ثيدح فو

 رعاشلا لوقو لفل شلو ط8

 بلا هاجم ادغ «* هيأظعٍبيطَر راما بنا 0

 ف ةيراج فو ذهل لتلالاقليغلا تبن او ضرالا هجو ىلع ىراخلا*امملا ليغ

 ليفان تكىدرب 5 7 ا وأ ةرطلا ىذ الك

 قم رشا لامخملا 0 ىهفتقلا و تتوامنانث ترثك ة ٌة ردع لكل بقو ل .ةلاكل هملاو

 ىلرعالانبا لاو بلعكس ولعل و رصشلا لدغأو لظلاةر ذاولا ق رولا ةريثكلا نامل

 شنو :لئاغاهدجاو ض وطاف قورخ لا وغلا

 موزهو هئامل* :اوَءتيرُش 9 دم لجيل ذو

 نااوقلاقاسكلا ر رشا أ ةلاقلاوةلئاغلا ل لقنالفو ”باولكمسان طاملا د- هللا نئاغلاو

 هعد_*نأو» ودع ا ةليغن الفل تو لايتْعالاوةعيد كنار كش انآ رتليغلا وىغا اودلا

 رمشلا لاصباب درعلا مالك ىف'هلغلار كبونأ لاق لمتغا دقو هلق هيلا راتبا هزم يهتف

 هبددقو لعبالث يح نملة اذا ”هليغيلتق سايعلاوبألاق ا مهيلالّدقلاو

 دشنأو رشه نمدنلا لص واذا اذكواذك ان الف لافت ءتسم غلف راف :وهوهاربث مح نمولئقاذا

 دقلاقد و تعتد سف لعبالُث دح نمر كاملا لصوأىأ ه لئاوغ و طشاك اما مال اعو ٠
 * هلاثغا 1 1 ١ دما بم روس جعجع عجاج ناعما طبت جر ١ دو بسسس يصب هج هع داس عتمه حاسس م امم هج دوس دج هته تهتم ف



 6م 2 (ليغ) - مالافرح « ةهلانغلالسف
 ف رض( لاقي :هلمغلا م ءالاواهسفن ىهٌتلمْعَس ساو هعض رتىهوممأىثغاذاهداونالفلاغأو || 01

 دقلشم د دكا ىفو هعضرتىهوممأتلجحاذاكلذكو هعضرت ىهودمأت تأ اذان الفدآوةلغلا

 تاعالاقي ه و مهريسضيالف كلذ ل ءسفتمورلاو سرافنا تربخأ ”هليغلا نعى كاتم[

 شا لاقو « ٌليعلارقابلا هبل ٌقيسو 5 ىذعالا لوقهيلعو لاق نيتم ةنسلا فتيتناذا ملا

 عض سه ىل مو تاج اذا ءتجوز لجرلا عما نأوهلاق ”هلمغلا نع ىلا حرمش ىف ريثالا نبا

 فذح عمالا فلا مصيالل .قو ةّرملل خف اوم«اللريسكسلا ليقو نعت هلع او" هليغلا هيف لاقي و

ْ 

 لمعلاو لمع لجرلا لاغأدقو عضرم ىهوةأرملا لرلا عماجي نا كلذو لمعلا هّلغلاوءاهلا

 لاعَممملا نان رلادعاسلا لاتعمل

 8 نابع نيدعاستاذءاضيب .٠ نيفطعلا هلئام تعاكل
 ل باوك 52 - هع

 ْناطعاذا سعلا سمعو #2 نيدب رلا لداو ىلب نمنوهأ

 ىلدهلا ل عتملا لا و

 طاشت نا 1 تلغلاتملامدعملا موك

 اندوُيوأ فوقي سلو لولا نمنالالا تمن نتملا مصعل ىمسانتاءارسفلا لاق ىحنالاقو'

 ةئممسلاةأرملا جفا" هلمغلاو" هلع ”الاؤ ني_ه-ميظعل نفسو ل_.تمالغو انعم ىف ل معد عاس

 ' دسللاقو د
 مه و7

 الن راعِبتلا ن مآل وعام .ودىرب ه ةيشلسماجن ودام عىربت ردو

 هلل مرلاو بارتلاو:اطرأ لص فاساك دخت امش حو اروث ب هيلع لاه اريسثك ايرث ىأ
 رخ ؟لاقوهترثكل

 سدو م يورد

 الغ رقتسم َنحدوعق « الضم الفاجاقيه نعش
 ضرالاهحو ىلع :راملا املا لسغلا اونع والخ أمالغلا لاتغاو ميظعلا م ليغ الادارأ

 ىرجام قلابلدَعلا لقو رمشعلا فصن هيفا كامو رمشعلا هيف لمعلا اهقسام تيد ىفو

 ثيللا لاهو رصشلا نيب ىرجي ىذلاءاملا وهف مأوعفلاوهوقاو تلاوراهتالا قءابملانم |

 لكلتملاو * بدل: تاشراو دراج * دشنأو نيعسامهيفةضيغلا نمناكملْنقلا

 ريثك لوقرسفهبو ورع فأن ,ءلاغأ عجاوبوثلا ف علا ليقلاو ةوحضوداو نمءامهبقعضوم
 مو هس و 0

 لالا ممم بضع عش ول اه. اه اكحا رلااهُر واعْتاَشَحو

 ( يس عبار تاع 2

 ىف اذ_كه نسدوهق هلوق
 روينعم ها هررحو ل ءالأ



 (ليغ) : . ماللاف رس. .« عملا نيغلال صق 4

 ْ انثأواراح ف صيد ئاعو أن بةسأ

 0 لايت اهلاتعب رواضرأ ن شفر نِهَعةيرْعاَذا

 أ امالغ الغاما قديما لتس وذل ريدسنع نمير سلات رعاه

 ْ ا ريبك ىأ لوق هذمو طوسااكهدند وكما قه قمقد فس ءو»لدقو

 ا لولاك اهنان قرب اغع »* ةاوزهم لسا هنم تحج ون

 0 ٠000| للعملات خاضنئالالونم سمر غلا توست وفوق طوسلوهملادسعونأ

 | اهدبولسو هيلع هلا ىلصهتلالوس ناهآرسام هايد فو لواغمهعج ويبي كن

 الج .رلا هبل ةشي ريصق فيس هم ثرسكلا»ل اوغملارافكلان واط ر اتااه اذهاملاةذلوُم وغم

 | هدشيقمقد فرس هفوح ىف طوسوه لءقو نو :ةوضامّد> اهل ةقيقدةديدح ءوهليقو هبامث تح
 ٠ همس 2 ه

 ( فو 1 لوط زا تاو دس فم ساننلاهلاَتْعيا هطسّسو ىلعكت افلا

 ا أ دقو هم لوطأ هناالا لملاك لوغملاو أر ىلع لوغمايهوب رضف ”هكم ان ي-لمغلا ثد دعس

 د | ةلقلانةيكوه ىذلا ضرعلا فصوفما طلغ ضرسعلا للقلي ءوط لص لوغملا ةف نحو ألاقو

 | عيلباون لبا ةرجاسُنوُفلاو أى نهرا تاز ةءابس لومار تين كلل اهييغسوالولا

 | ةالْعسسلا ىهلاسةفىننالا نع لف نجلا نم ذلالوُعلا ىارعالاءافولاوبأ امو نالغ

 أ ا ناولملا يرش نان الاك ضمنا ةلفينحو ألك ضو نم برض فل اننالؤعلاو ||

 1 ةمرلاود لاه ىرموهوه:مقدأهناالا

 ظ رشعلا هداك اق وف ىنوتالوعب .» .هرانقزحروملا حاقللا نينح

 ٠ | هعضرتىذلا بلال غلا (ليغ) لجر مسا لومو عضاوماهلكن الوعل اوّل قطو ملا

 أ اليَعهتضرأالو « هن ومدعب سم ورش طبأتمأ تلاق باعت ن نع نون ىهو اهداوأرملا

 | | افوشداولا+ رشاذا راضي لْسَقلا نبللا كلذ مسساو لح ىلعاهداو:أر ا عض ال .غلال قو

 01 | يأمل نيلوه ىذا للا هَقلم ىهف نيا لغم ىهفاهتلوةأرملا تلاماوهسنعُل لثعاو

 ا لئيتنا كغ لاق يمول غمداولاو ليغمو لغم ىهو ىلبحلا نيلوأ

 لغم امك ىذنعامسهلاَ 0 اهضرمو تقرططدقرل لب كاثمو

 ىلذهلا لذتملا ىربنيادشنأو »* اميثو تقر طدقا اركب تالثمو 5 :هموسسد شلأو

 22000 7 ذ1ذ ذزذ 1 1 1 12 يابا

 ليما تح ىدربش * ل شاني نأ ةرطلا ىن.مالك

 هجيبس



 قر (لوغ) ٠ ماللافرح « 'ةعملانيغلا ل ضف

 لوالا لوالاءبهذتو 35 انا ةرهنا تلازامو دشنأو ١

 لو وع و يلام ”ل.غاهيف سيل ل وشل وعلا ىعمسذهتلا اًوقءاسِدَعت وا رشانيلا لص 2ك

 اهب رشاذاانالفرجللا تلاع ثيملاوأ لاق و نو ركسبالو مواوقءلوغتالمالسن د لاك وءاوسأ]| ْ

 ىلاررشلا نمد ضواجالوُعتاواَقلا فل اوُمكالوُملاتيمنو نهد والا 0

 بالو ادالث لاما ةدسهعثيدسح ىف لوقو ملعأهقلاواجناالوُع تيم-لاقي و سانلا

 هن دادأ ذل ميش لاح لا هكسلام قس اوربا ناهي رو اانابا هلئاغلاهلئاعالو

 هعضوم قروك دموهوءارلابىوررب ودكلهأو هيهذىأ هلاتغاو هلوُعيهلاغلاقن كله اومفانأىأ

 ةناسكلا وغلا اوةََعْشملا ل وغلا و ةرلئاغعمس كلاهملا ىألئاوغلا هلنوغد ون ريىذنبا ثيدحفو | 0

 كد .ألوة.فد ديلا لبحت رلا بدك ل يعش نبا لاك .تدم .هلالو كيلامملاةدهغشودح وزب و ظ

 ةطقاالوةلاض هعس «.النأ ب بشتلاولاف ةيخال و ”لئامالوءادال وتد هلل سيلهنا ىلع ْ

 لاك هينتابىأ دي كامي ىسمبتغي 7 يلا زام أ لالا نسا يعاب زيا اعد نهالو ظ

 ئئذلا نطابلا بمعلا* ادلا هريغلاق وا ةقورب ياو [ةيدستمل/ا ةهلئاغلاو ةقرسلاو أةلاضلا ةفيناو |

 لحال مالا :اكل صالات دطنوكم, الث يقر رلافةئدحلا وديلعى تشم عئابلا عمل

 هبرتشملاملاغ قا ذاف اهورسسمنوكي نأ هلئاغلاو هل تيجو هب رحوأ ا قيس نامآلاكلم ظ

 هن 2 لالا ببطنوكم الن أ. ةرلا ىفة سكن هلوق (مركملاخ نيدلاف) . هنثقمادأىذلا | ظ

 مالكتلا ىف هلناكو ل _صالا بط اك لالا -ناك اذاوهو انقل فمش كو |
 رح
 ترامأال_تروك ذي ريب لاه ةأدابملاةلواغملاوئذلا ىفةردامُلا ةلواغم او اذه نعل دعول عست | |

 ليوياديع
 اروكو ماما لوا روط: « .اهن'اكلاعرلا ةلعشم تاع 0

 رابع ثيدح فو اهردايأىأىفةجاس لواغأ تنك لاقي ريوملال لطخالا تيبلا ىرب نبا لاق |

 ا
 هريغورعسلا فةرذاسملا ةلواغملاو ع وأ لافو قةشانسل داما تنك ىلا لاووةالصلا قرح وأ هنا |
ْ 0 0-5 012 

 اضألوغلاو قبرطلا اذهل يت جاع ا روج اةيشلا ودلال اوغلا نما ذهل صأولاق | |

 قو ريسلا فني دعس ىأنيلواغم اول رتامدعبكذالا ثيدحيفو كب بهذ. كلوش عيدا نم |

 هكلهأ اذادلانن نمزرشلاو اغلا مرد, ىأت لهاا ى سووا نأ تنكر اعني يت نيدح ظ

 لوقو اهدعب اهنك ان لوغت اطل ول ”افضرأب ةفهطثيدحفو مد_ةتدقو"ارلابكوريو | |

 سس 17 ١ك



 (لوخأ)# 17 ماللا فرح“ هن ةيعلانيغلا لما... <

 ٌ ا | لوعوهن عبس نط, شو أن جن مكلاتغاام لئوريغ لاهو سانلا لك أيناطم.ثلوغلا له

  لاقفةنعاقاىذ 7 رعد ءناليغلات رك ذ دو لوُع عو فكل ه اف ناسنالا لاتْغا ام لكعاصصلا ىف و

 | وتنال و هلؤواخىذلا هةلخ نءلّودن الهنافنذ ذؤملف مك دحأ اهاراذا
 لاق زو نم لاعب هنالةزاغملا دعب لوعلاو ه# فا

 - -6 عال

 «س-*

 ظ أ نكاشرالا لو قابلا لان 1 ب هر ىاناسنالاةّو شرا

 ظ ىهفةفرطلاةنّيت سيك لوتتتالفو اضا نعول دبع هليَغ ضر م الفاميفريسي

 ” ايداع اهفارطأ اهلاوُع ءاوضرالا دي للاولاد هات وتراهتمأ قت

 | ضرالا اذهل وعدعب أ ام لاقي لمع نبا ما دو مهطةسلو مهب فذة نأ ةلباسلاب لوغتامنال

 مهتلاعدقو هتالضو هتكلهأ ىأن الغي ضرالاتاَوغتدقو لوغلاةدعبلا ماو ايا

 ةمرلاوذلاق اهفاوكلهاذا ضرالا كت
 هم د ساسع# 2 و اخ سل سه 2

 0 الايتعا برَلاَبَمملوُعن * جوج ف دقةزافمبرو

 85 حاملا لا اهنعس واهدي نم شلل اهيق نبال ى دما لامتت ضر ءذهو

 ىطاخ وصحة لو هع »* طاسشلاةدمعبة دلي و
 سن جا رمل مخ ين

 01 | ةليوطعأ ل اوغتاذةأرماوةس رقنيعلاىأ سهى تناك تاؤةدنعبل 0 1ديلاخل

 دسالوقرسسفهب و ضرالا نم طيمااملز اوغلاواهنع :صقتفنامتلال اوُعَت
 س روس همسءو

 اهماجرق اهو قد * اهماق اهلرابالا تع

 | سيدي لوق نمو. ريثكلا بارا لوقلاوتاعضومتببلا اذهقاهماجرواهلوغنالبقو
 ةاطزأ لص المر ررةكاروأ

 الئاغلمرلا 20 5 قم ماص
7 

 هم مح سوي

 . عشا هيلا 4 5 ةيساراتات رف بكرم

 أ عنشد وغلاو ماللا اونفالا هيلع لخدأ م هُيلاانجسارقصدارأ عشا هن ودب بهذيالىأ

 أ هلال عادسصلا"هلئامتاهيف مدل ى أن وقرر اهنع مهالو لوَع اهالى اعق هل قرع ركل انو

 أ 8 ودي ليازاوز رواه :ون لاق و: ن روفر نالواءث 2 الرع رح ”[عضوم ىف لاق ىلاغت

 مع معمل انسب تلح حموصوجملا رع مس حبجلا
 م



 '؟إ ١ (كوغ) . ماللافرح » ةيعملانغلا لصق

 لاقيِنوَدلالوُعَتلاو نول غولاوغأعمجباوةالُع لا مضااءلوُعلاوةباشتورك انترمالا وتو | 5

 1 : 535 رلاوذ لاك تنولتاذا ةأرملا توم

 حراوسلا ماعتلاو ىَموفدب راهب » توت وُكَلاوْهأتاذاذا

 رب بلاك ت نولتو تلم ل وغلا تاوغأو ْ

 ُلوُعتلوُءَنمىرتاموبو * يضامريغىوُهلا ىيفاولامود ظ
 نودىوهلا نيفاون ىو هربو ىوهلا د ,راجتامويفكو ريو هبوسدشتأ اذكفليسي الأ ظ

 هنناىلصىنلا ثيدح فو وهوا موتو لوعوهفدكلهأفناسنالا لاتْعاام لكو ىضام |

 ناذآلااوردامفن اليغلا مكل تاو اوُعْئاذاو للانمي ءوطت ضرالا نافل مكدلع )سو هيلع |

 رك ذباهرشاوعفداىأعابسسلا وتايخا ىوأماهئافاهيلعاوأ_ضنالو قد درطلا داو ىلءاولزغنالو ظ

 لاق ٍلسوهملعهتلا لص ءهنتالوسرنا ثيدحلا و اهمدعاهيقيدريل هنا لعل دءاذ_هوقتلا ظ
 سوبا

 سانلل ىّنا تاما ف نال_.غلانالوق:برعلا تناكَلوُعالرةصالو ةماهالو ىَود عال ظ

 نيطامسشلاو ندا ةدرهنم ىهلاكو مهكل و قدرطلا نعمهلضتفانولت ولت ى الوقوع ْ

 ىعستبرعلاو ىرقزالا لاق اولافام ل سو هيلع هللا لص ىلا لطنأف شاف مه :راعش أ قادرك دو |

 نسج ىهون الغلا دحأ ل وعلا لاه متم ولوُمال وقرا نبا لاق ًالاوغأتامملا ظ

 نولتتئأال اره َمعَف سانا ىتارتتت القل قل اوُعلا نا مع زن برعلا تناكن طاونيطامشلا |

 للباب رايق ل ادعم مهكلهتوقيراعلا نع «مهلضتىأ وُ و تش روق اولي ظ

 روصاا:هنولتفب هما عزلاطبا »يق از وزجو ول اولا نيعلامن نسل لوُعال هلوقل قو |

 ثيدحلاهلدهشيو ادحأل تن عسطتسنالا جن اًلوُعال لوب ”ىنعملا نوكسف هلاتعاو ةفاتخلا |

 لييختو سيبلنمهل ةرصم نيا فن كلووىأنلجا ةرحم ا عسا ىلاعَسلا نكلولوُعال رختالا ظ

 لا وع أ عمجلاو ةملسأ ل وغلا وذخأتف* خل اوُغلاتناكفةوهسف رم ناكبونأ أ ىلأث ردح ىفو

| 
| 

 ا
| 

 مظعيو كل ذبربكينأديريمتاحونأل اق « لاوغأب ا اكقرزةنونسو «. سيقلاورهالاق 4 ٠ ا كمل نا رواد هه ل 52 5
 ىفكلذ مظعتدارأاغا طقناطمشس ارت شب رقو نطامسشلا سور هن اك ىلاعت هاوق هسنقو

 قمح و هىذلاو تانحلادارأل قو نيطامسشلا لاوُعألاب سس قلا اقم دارأل فو مهرودسصص

 قلخ ىتلا هنروص نعل اوي نأ عي طتسيالادحأن ا هنعهتنا ىضر رع لافآملوُعال هلوقريسفت | ا
| 
 :نبا اهنمرص-كلذو لمت اهنا دارأ اونذأف كلذ ًارعتااذافمكتركسك. ةرحس مهل نكلواهيلع | |



 لصالا ف اذكهميدأذف هلوق

 هيمصق هأ هررحو

 (ليقز, 7 مدلل فرت م: ممل نيفالجف
 أ | قادت ةريثكلا هللا هل بول عاضرأ ًاولزنةظيرق بت اثددحلاق و لول فلا دل لاش 11

 ْ ش3 .ارلا لوأءكلاو هّيراووهن رتساذا م الات اع و اههجوتابنلا ىراوب

 لاك ضر هرفلاهيعستةخويطم لكؤت

 5 * لولَمعلاو طئاغلاونثْلاو « لوحسملا ىذدشولاب هناك

 | ع ايوعس رلا لوأ ركسنة تسد لقب لولمُغلا ةتفنحو لاق فاورلا ليلامعلاو

 ظ ' لاقو عضوملُدَعلاَو
 4 ضع لاج رلاوآلمل لمعلا * صيت ةادْا اواها رك

 ] (لدغ) تشب 5 اا رياطل باولو (لبنإ) ع رسلاويسلا ضيقا

 ىارعالانبا ىرهزالا لداذاك عابشلان ر,ميرضل تلا (لم) لسان شوج

 ||| بصلات لكلا لثموهو ىرهزالا لاق للا ءركذالاقيو لسا يزال داع الا

 ظ ادري ولاخ نما لاو تاتا بسلا لكانت ءامطلاو اردتارالاة باتو

 أ وسلا نغلا وهماظعتداذا مهردملاه ثلا لمعلا لاه دها ازلاالا لصضغلاو ىل علا نب

 ْ | ةشلالوفلاو ردبإ ث حنممذخأو دكلهأ هلاتْغاوًالوَءْش *أا هلامع «(دوغإ ضرالاق انع

 ا لدقو ةيفشولابتْعا فىأ ةهليغان الف نالف لق ريغو ىجمدالا اولا لصالاو"ليغدلتق هلا 0

 ظ ىأ لا لوُعبضغاااولاقو لوُعوهنناسنالا كله ام لكو هلا ا اذا هلو هلام لاقي تكلا

 ظ لد وكله ىأل اوغان الف لانو يضغلا نمل لو وعي لاش دو هيبهذيو ةلاَتْعب ودك يهنأ

 ظ تزل وُهلاو هويه بهذاذا اًديزئودلا لاعو فارسعالانبا متنقل ارث

 ا ا ايزو هدشنأ ًارعاشلالوقو هكلهأى أت وملا هلاغثمللا

 أ براشمو كدنعامت لك ام «. انلاغوانانغانانْ أون
 أ لواغتلاو مو ىهاودلا دسعونأ ىرهزالا انعدايحامىأانعكلاغاملاقب مم انلا لاقي

 أ قرخكاامنطوملا ةهلئا :و ىهاودلا لئاوغلا وامه اداركتس ماسه أى ةيلئامنالو وع ىأو ةمهادلا لوغلاو

 | قدزرفلالاف 'انملابهذف بقنا وهلم

 [اةستيا روت طبقا » يت عاما
 ا هد ه+ و

 وقعوا 53 مدع غرة ئاوعْشبعذ

 نبالاكو دسسبعوكلذلات هلتقب نم هيفدل قختسا دق ناكمىلاريصي تح ناسنالا عدم نأ اوه



 لمثل مالافرع م ةهماانيفلا لن
 هلك ىلعىوطي نأوهةف نحو لافو نيو لدعو هفةعاس هنعلفغاذا هنا لمقو هرعشفتنمف

 يف لللؤام وب ميم لسيامدعيباهالا لب نقلا ليقو دسفبف هسّقح قوق هتظلاطُيف |

 ىدكرتاذا هباهإنالفّلغأو دسف ةلذلو مون ند ا

 # مم

 لم توهنعبض مدح الَص » يروا فر وادفع

 كردنلر سلا معاذ او لومةموهنق ةرعمل بابل هيلع قلتلح لا كلذكو كرد هع عرسال كو
 83و و <

 ةزحوت لوقو الماخناك اذال ]ومعه لو ونومءمولؤمغموهف

 85 ورسوم

 ا *« نك امونناع ىهلحيو

 عضو براقتملودكمفول دقق ى غو نأ ىشلكو اذوب شمات هنكلو نلف

 دشنالكع لمْ ولا ف بنعلا ل ”عوموطقلنفهقزو نم اوفشضفم .ركلا تنعتصضتي نالُمَعلاَو

 ىصتتلا نمل مهما ود فال تنل لمت باصعلا هذ سف الع حر ذا لمتو ضع ىلعهضعب

 "0 7١ قارا لاف قت جاو قيفاضعيه ضعي بكرات
 اعل َرتدقاه دج وَما #3 مخ "كناتلابىصت لع

 نفةفاشعن هسضع غوت اذاٌداعِلمْكَبَتتلا لكلاب اضعن هضعب ب كرتابنلا لمعت

 زارلالاهدسف:لئاذالومْعَمباهإواضطو ءاوشىطغاذا نوُمْعَمو لومغم مانو |
 5# م

 ههلصأو ٌبلعثلا لت ىحعب رضا وهوقريشلالاطديرب « هرب شال بلعتلا لكتو *

 رعشلاو رسب جك مل لهدف قلأو ةملغلاهمف ذا مدلل هرعشر انتو نسف

 ىل_هقو رصشوذ ضرأالا نمضهاغ نطيل اوامغلاو بأدلا لمعلا مد *الا هيي ديت ينةقلعلاو

 فتمملا ضرعلا لملقلا ليوطلا ىداولاوهل قو فتلملا تبنلاوريصشلااريثكلا قضلا ىداولاوه | ظ
 لوُعَكبدولوُعَكنا 5 لوامُلاِسعاَضلا هيأ دشنأو |

 عقب لكوهل قو خولاو عنبسلا توصل شيتا الا عشر قوتك ظ
 لوامغلا لمع نبالاق و الو عاب والا ىهست حك ريو لطأ اذا مامغلاوة_لظلا ورصشلاوحن | ظ

 وهواريثك اش وألا دوي ناعارذدنَسلا لوطا دنس هقيبط ضرالا ف ةكسلاةئيهك 0

 حامرتلا لاق عييلماوةحتافلا نموقيشأأ |

 ضاّيفلاتابحدمليلاتو * نيغوراَعَتن مج داختو ظ
0 

 ىقادكم تايد دم وق

 تامجد بماهلعلو لصالا
 0 منسم ها هررحو



 (لر مالا. ةهلافلال سف ام
 ه8 5 ا 0 هه دو هع

 ْ هلغملا ا دقو 2 هئادنءنمءاج لس لبقأ

 | (رخآ الاء دكر هر الا نبا لاق نامعلابهلعلا ثيدس 11 ىفو مهتلكت غلب اذام ءقلا لّعأو

 | كلذوو حاشنلاوةراجالاو يللا ررغلاو ع لا نه ىل_صحبي ىذلا لْبَدلا *لغلاو نابمّضلا, يارا

 لاقي امد لات والا منلاقي 7 لكلا ميينأي ىأهلايعىلء لعب نالف 1

 سي ماعطلااذبهزنشلا لولو هيلا قاتستمىئاعبلا لانو هر شب ارعشلا تاتا
 هع 20 م عا سدو ا
 باوصلا نعداح رصد لعو ءافلا عض لوعف ىلع هفوجةثديىذل ا ماعطأ اوأاذاذغت ىلا ةيدغتلا

 لك عججباو كارعالانبانع قب بالا سأر ىلعة#شن ةقرخلغلاو هرطتد 1 شاذا ءرصنلَغأو

 دبل لوقوتاغضملالَعلا و
 وووم هذ 8 هو هد

 الواقلا وص. مناع »* تس يقزارنملاعاهل

 يونلاو تقلا ليلغلا ضو نط محي رضلا لامن و م وقع و قيرابالا سأر ىلعىذلام يا

 .ةمقلعلاكةقانل هفلعتَتقلاب طاخ ىونلا لِلعاوّب اودلا قلعت نيتلاو

 قوام 5

 مونرو متيم 3-0 اهللْعىدعلااصعكةمالْس

 . مودم نازق ىون نموت 0 اهل ل ىدمتلا اضعك ةءالس ىوربو

 اهون هيس باص أو هفهت رن لالا مدتلم قون انأدي ربة عسروذىأ ةئقوذلوق

 ىأض ةوضعم م 85 .وءاسلمداصعفّن#سملا ٍِج ثلا ىدمئاورمبالا هترعبئذدلا ىونلاءاهسالتاو

 ادم اوضخاواَكلعت لاق ولغاغتدقورببسلاةعرش لَعلْعلاَو هني الصاهّترغةقاتلاهعسشع

 ىرننادشنأو دلب ىلا دلي نمةلوع هلم ةلاسر وةلاس رلا

 ماوقأن يايحِباَعلا فو * هلم عاما غلبأ

 0 :إ نريىذنباثيدىفو

 ظ قع فن مءاعْنص لا * ىلا ةالَحم

 ”لغلعلا نمةعرسمملاةبناثلا نيغلا رمسكبو دلي ىلا دلل نمتلوجلا ةلاس رلانينيعلا في يلع ا
- 

 وهمءوم

 | لاه عضوم" هلغلغوريسباا ةعرس

 ظ 0
 َلدْلَعو طوُشنيب تب ل اذا #3 قداَمملانت تح أالكلانه

 م وم ملوء»

ي يدالا لع (لغ)
ومدسفأ ل مناف التل ش

ة يل ءبل قو ليتوه
 ٍ هفوص منع سنبل

 ا هفوبذج اذا تشو جرت سيو ناني ىلا دهب لل هرلا فن دديو يدالا فليب نأوهلدقو

 بفنلق



 (لاغ) ماللا فرح + ةيملانيغلا لصف

 لكفلاو عضوم ىف عمت فرديا لداس نم عطقت امّلاغأ اوعضوم مروةيدوالا نوط نآلغلا ||

 دقوديدح نمّلعهتبقر لاقي وكلذربغ ىلعرسكياللالغأ عم اوديلاوأقدُعلا ف عضوتةعماج ||
 مسو هملع هنا لصهتلا لو راند سس ةفص لجو عهلوقو ل ولم وفا هيلي عماد للا

 ىف ببال هن مدنا مهيلعناك حال لاه مههلعتناكىتاالاللاو مهرس مهي
 00 هوض طرةين أل لوبلا نمئث مهدول باصأ اذا مسيلعناكو ةيد كلذ

 سدلو كَقْعفافْوْطا ذه تلح -لوةناك لّدملا ىلعاذهو مهيلعتناك ىت ءاا العلا ذه تَسلا

 ىلاعت هلوقو كقنعؤق وطااك كإ هموزات اعف هيمايقلا كةمزلأو اذهكسلودلب .وأتوقوط لانه

 نوك ىلا هيدؤماضيأ يول الغلاكىه تلا لاعالا لالالا دارأم-هقانعأ السلا ذا

 مزالعنا ءانعماغا هلم غي شلل ك ةْنع فٌلُغاذهلجرلل كلوقنال ةما يلا مو مهقانعأقلالُعآلا

 الدلغأ مهقانع ؟ىفانعحانإ سد ةتو ىلاسعت هلوقو ل لَءدقو تاذس هلام لع ىزاجكناوكل

 ثددحىفو ليلي موفق هي اهلا هد مهقانعأ لا مهيدي مجم ماو ىف :

 ىلاعت هلوقو اجه صتقادبقلا اوهوّعلا هقنعو هدي لعج أو وجلعو هلع هكمقةرامالا

 اعترف دومه ”هعئاوداز لبق 5و قافنالا نعذع هونغ قم ميديأ تل ولسا يدوويلا تلق و

 ىاذ_كههروح لغو هلوق

 ةءاهتلافىذلاو لصالا
 ها هررحو هرو-ه-غوأ

 سعد أ ليعالو ىلاعت هلوقو انيطعابزالان عك دم هللادي لبقو انياَذع نع ةضويقميءانعم لقو

 لعق لا ةئيسلا ةأرمل فمها اوتو .لعدقو قافنالا ن ءاهكسمال وأن كقنع ىلا وام كد

 بكاذاهقدع لذا رف رعش هيلعود ودقن ملي هولَغ رس اورسأ اذا اوناك برعلا نا هل_صأَّلَك لق

 دال رولا ةرثكللا قايل ةرمللالنسم للا وغلا ناسك هيلع عمشستف 0 ب

 هللا هفذقي الق ؟الغءاسنلا نمثاو ثندحلا فو لعلامة أرملا نع نكست برغلا واصاخ اهنماهلكت

 ديد نم ءهسّتقرفو شطعلا نِمّلغهنتيكسلانبا وهالاهجرخالثءاشب نسوق
 8359و 597

 لْخدلا ءراغلاو لكلا هقْعف عضوف نحلم ا نقف عفدلا لغولا هاماهاوقو لغه هردص قو

 لينه فاك اند سار ةيتالاا الغاب :لغلاو ضرأ ةدئافو مالغربجاورادبازل نش

 ئذبتنااذا لغم ىهف ”لدْلا تطعأ ةعضلا تَعَأو اهل أتانا لالش اوملع ٍ

 ريهزلاف قاناهلصأو

 مدون زيف ةنمقارعلا رق + اهلغل لغئالامم كك

 04 را ههَلَعلا نماضي أ عاضلا تاعأو

 ( ردع عناربرعلاناسأ ب ؟ )



 دقرنال_غقرهطأو هلوق

 ةدامفتسا ١ ادعودج 8

 رلهظو ددقرو
 ”هلمهملا نيسعلاءنالع ظفلب

 وهواففكتو ةر روس

 ةثالثلا عضاومل اقاطخ

 هيف عقو وانهامباوصل او

 / نارخآن اطخدقرةدامىف
 نيتداملاف اميلع انهت
 هعيضم ها ند رخالا

 ةادغابر نسم سنألو

 تضرعت

 نءهفارطلا باوب أن ودانا
 مدالا

 يعمم نأ

 ف ماللابفرب ب ةيعلانفلالخ ١

 دشنأ راهتريعد مضت اهرازإت دق اهتريعىلءةأرملاهدشت

 .٠ هلاتاو والان دياإلا »* هلذلغىءاهطنتلو #3 هلاذملا ةمقُدلا ضو علام

 زعاشلا لال كغاه جو: هلغل ا كلذكو ىرب بالاك

 وور») سد

 ءاورلانسحو 3 هدعوشتو بابشلا اهاقك
 هو

 ْ للغلا سلو
 دد_كةمل الالذع ”وهنف لحد ب يطهر غش لغو رعشلال وضأ لل ةدأ هس زى نهداا 3 98

 6 رس يس يسال ساس نيس

 رذصوبأ فاقت لع لعاوةراكلا
 بيك أنوألاالول امم ىهالف * ”هلفط نا لاب لتكن ىلا حارس

 | للقتدارأنوكينأاما 1 ةسيلاغلا ظفانمن روك ناامافة يلعب لفت ىلامعلا ىو: اهنمللغو

 م نسنغ ا لزالاوناه كت ىف تيئتاولاغاك ءاةربخالا اللا نمل أف

 1 ١ تائكدقف ةرغش لوصاو دلع هتغدل ىغ : لكو لاك ةماعلا تتلاعب ءارغلا لاك ةيلاغلا
 0 | كنا تورت الاقف يللا 10000 9 هداوض القلاع

 ا

ْ 
 ا

1 
 ا
ِ 
 ١

 ظ | ظيادسنفو تلو تةلعو تكة. لاغلا نملاق: وشنالا زئاك كرراشوأ كتل قهتلخدأ

 | اهاهسل راهتطلا ىأةيلاغلالسوميلعمتل ىصدتلا لوسط للك تنكا نعدقلا ىضرةشناع
 | تيدحفو رهو ملا هزاجأو لاكت يلعن لاتيالوةنلاغلانتاكتلاقيار ةلا لاه رثثالا نبا لاق

 دنا ءلعلعلا هلئاو دعاتلعلعتدق :لاقف ثدفكتلكتاذاو تاق ت ماتا ذا لاف تيه تلا

 ثرح ةأزملا هذه نسا 2# نم 3 ارطنتا تغلن ََى اهلج نم ةراستتل ودي هنسدنلب نئد>؟ىذلا قئذل ١

 ع مكضنمالان وكي لوهان لتو فصاو فصتلاو لصاو يال ران خلل

 | |. 1اس اعيان قولوا هع [بلا فار ءالا

 8 تينأاذا ىداولا لَعأو ليتل وست رص تاذ ضرالا ف ةضما بدو ىهو ما

 | | رصنتاذةنتملطمضرأناغلاوُرْنادقو نضرالاف ضاعن طل زوهتس نحو لاف نالسغلا |

 ْ | تبنلاغلاو شحن متهصكو رذ نم ٌصيعلاقباك من ملاغاهالاقي لطلا اووسلاتبانم و

 ا هم هرلا ىذا ىربنبادشن 1 اوهضلانالغ مبا و
 هدو يورو و وزة 63

 ' مطصشتم الو لصخال مب الع 3 هلسودفرنالغفرهظأو

 قالا نير لاو 4 وع ” لشمرهظ ىنعجمنا لقو ةريهظل|تقوىفرا درا

 مم ع م

 ملنملئاوسانالغوامالت 3 ىترتعفادلا اروح رعت

 "تالغلا



 ٠ ___(لغإ_ _مالانع» ةهملا نيغلا لصق

 لال ليو * لالا ماحب نمي

 00 لاعنم ارت نما لا قم 3-5

 حامنعلا ةرامع عارسنم هلوق

 هحدصم ها عارس ل مخ نم
 اذهىثيدارأ لا بيذتلا فو ةدراولا مانيلا ةراغلا ىف عارس .نييرتاادبع 0

 ءاملالّلَعلا ل_قو رصشلا لوصأق ىرجاموهوءاملان مالَعدر ماهل ثمل نمصرفلا

 رهظوة ره قف رج هس ءاوالماقار ,وهظضرالاه-و ىلع .رهاظلاوه ل بيقو قراق ارا

 ةردب ولالا رجلا نبى رص ىذلاءاملا لعل المقو ةرح |

 عوردلا لوصأ ى عقيد 5 هام يصافهب لويسلا بهآ

 نطب وهو رصشلا ىف ملتلاوأ ىداولا نطبن ليس فرعشلا لسلا علا ةفينحو اد

 داكبالف 00 5

 لنشلتتو نامي شالا مخك را ذاراصتمالا نيبءاملا ل ةوءاطولاالا عسشالو عرب ا 7

 لب سانلا نعىوطم نى نبال ى ألي ءانمالكب هذيالد سو لامو اهالكردشلا »املا |

 بعكل اقتل غالءهعجو لعل ض درالا ىف نعم اذا ااا هرمنا بع ||
 يولع ا

 لغالَغ قورع نم كور ىحاغأ 5 امنيات نءرتفتو 00

 0 ريانا روتر

 ةلآلغلا يمل عوده هبايئتئاهسا فلا لك ما اوصأىفى صيت

 تدقق لبق عوردلا لئالعلاو لسدتىأ عردلا تت لدن ةلالغلاك ىهل قو | |

/ 

 اهتدحاو لدتا هفْلَعْتامالولا سوري عمت ىتلاعورذلا ربما ىهلبقو عو رذلا | ]

 ةغبانلا لوقو َلَغ]

 لئالعلاتايفاصتاضوّنهف « رطبا ونويدكب نيل 8
 ةمقنع و ردا !لهج نئاطملا اهلعج ند عو. ردلا ماتيس وال

 ديبللاكلياَعدحاولا هيف ”لَثدّنااهريماسمعو رشا لئالعو العلا ندعي

 0 الل تابفاصءاضوّنهذ هلوقفتدكسلانبالاكو ثا !2الغلاربتتلا ناغشأم 1 *ءأ

 «.ثعرصأاهنالء اضل لئالَعلاتفصوامغاو : 31 تو ككاو راممسملةلدغلا لا ٠

 ىذلايوثلا ةء_ثحلا اوةموضخ الا دعامرلاو ل اغلا وةَمْمعلا فارعالا نا عورتا نيادلا



5 

 ' ماللاقرس + ةعلانغاا لصق 18

 لأ ناناذا زير رلا لَءحاج نزلا لاكو لدي لكل واغلان 1 ولعب لَعْلغلان هلاقبو اهريغ غو املا

 ا اربالا اذه ىف ناك املكوالول لعب لعد ةفءافش ىف يك ا ءزح ا هبال

 || وهوزغلا كلذ نمو تالف وخلا اريثكلا نئمطملا ىداولاوهو لابغلا كل ذنماذ_هىلا

 || نميفتلا لعب ىو ريو لأ نمؤمٍسلةَن لعلي الري سف ف ريثالا نبا لاكو نماكلاهسملا

 ا || امل ةنقبواقلا اب كصتست ثالثا لالخ هذهنا ىنعملاولأك يلا فلوشدلا لوعولا

 1 | نعاس لال نيد:لاجلا عضومىفَنملعو لاك رمشلاو ةنامكناو لّعَلا نم« بلقرهط

 ْ رءرداونلا ىف ىلارعالا نب . هوقتسللولملاو لوقلا عت ىأدقاوتن العرذ أثيدح فو

1 

 ا

 | ا 000 11 طلاطا نالتاةون سسموفو لل نمباوسلا داتا
 أ ةزجو وألا همالك فب سورا ذاب رطل لَو تاغ باوصلا نعد بحالعأ

 00000 اهرارشلعأمهيضمابطخ هاذا لاقالو قال ءابطُخ

 | نمايشهمفتيقبأو هتلساذادلخا تدع ألاقي ٌباهالاومعللا ضعيذ_تادس املا ىفلّعأو

 .٠ || تاهالا ىلع كرتئذلا ملل لل غلاو معلل ادلخلا ىلع تكرتف هتتلس ب اهالا فتللءأو مصَتلا

اهالا ىفززاها لغو :طسنيح
لم معللا نم كلرتف لساذا ب

ا يفءاد لاقلاو باهالاماكزت
 5 ظ ظ لثمليلحال

 0 : 2 ب 00 31 ده 6

 | 'ىنلا فلو اطَرتو أ امددوعبفنيللانمأثدنف كرتيف عرمضلا بلاحلا ضال كاذوَوَمرلا
 2 027 0 و

 فص ةمرلاودلأك ضارغالاورهاودافءاذنوكيممنلخدلَماَتو لاعتو لَ ارالواغلغب

 سَ لاو روثلا
 هي -- .٠

 لقلمك افرع ءلكنعو »+ ةقيقد قاس لكن عمر 0 0 لصالا ىفا ذكههرفعهلوق

 هوي نع باعه اور ضرعلا دوعسمنب 3 ةيطنر هقادط هتان لاكو ها رونو

 ءدمدوس س 7 دسومس

 1 1 ) ريشي املا امر »6 افلا ل ب اغلغت

 ةمرلاوذ لاف هلخدأ دعا هلع

 هج

204 3 
 قزءاهارآى>ىسداا نيبو * ١ "هل- 3 اهتم ىراهكلا تال

 || نيءبضةل خي ىأئاك || نم ينعي لغباماهنمو برعلا ضعدلاق لخدنوخدأى 0

 || اهطسوواهلخدىأ والا نالفَلَع اقيوىّدعَت .الوىدعت بل داضن ًالءودلال !عفرينأو ريغ

 عمو 2و

 | | لقورعف ؤسفتقرت ”َلْعاَعلاو فارعالا نبا ع نعد تدراوام لغلاولةكللَعو

 نيكد لاك لالُعآلا عملا وردشلا نبلاعَتب ىذلاءامملا



 أ | (لغ)' 7 مدلاقرل و ةعلانغلال ست 3

 لكلا فدكنم ةونلاق لهي ىبناناك اموناراتك سثو وغال علا ورعو كو نويل / 0

 كلذنيبباممودةللا نمالوةنايذلا نمدارنالوة اخ مدل نسلوأعلادبسعو لاو تقلى | 1

 نءالاق مضل لكبَلَملوعلا نمورسسكلا, ليل تعدل ن نموّليَلمأةنا لنا نملاقيغلا |

 امناو لوعمالامنملعفل نوكي تأ ىلعِدَر رضينا تالا ناك امن رعلا مالك فد نال ىرب

 سالي نأ مزه ناك امو نو نأ ىنلناك امو بذي نأنمؤل ناك امكلوةك لعامل انفه

 لاهل وعفا نودلعا هلل لعفلا دانسا ىلع لكيت أَنا ناك امو أ اخيرا قنا لاا لا

 رعاشلا لوقل هيلع ةناسلا نما هلوق ىعدهاشلاو

 عيبدالا ]مارت 5 نكت توفت رم 1

 ددبعو أ لاق لالسإالو لالٌءِإالناةسدملا - قمل سوهيلعهللا ىلص هنا ثيدخا فو

 3 ةوشرال لاقي وةقرسالوةنامخال ىأَدَق ريسلا لالغالا لقو دق ةقرمسلا لالبسالاو اود :ايلتالاثالا

 نم لكوعنَفلا موق ةقرسلاو معلا فة:امخناوهو ثد دحلا قل وللا و ذرزك دقو ريثالا نانا

 وهو لْعأ-.يفلوعج ةعونم ىأ ةلواعَماهيف ىدبآلان الالولءترمسو لغد هفبفش شفنا

 ةريشك ةمنغل !ىفلولغلا ثد داح ًواضيأةماجاهللاقب نقم اءسالادبعمسجت ىلا ةييدش

 لخأا ريغريعتسملا ىلع دعب رشلوقهنمو 0و ةنايخ بح اصىأ لملم برةديدعوأ

 لالالا نمهيلعناعضالف ةعيدولاو“ وهن ,راعلا نك ا نامل رمغ عدوتسسملا ىنعال و

 لاق الغي منوكي «ضيفا ا هنال ضداقلا هيدارأ ولغت_للانهه لما ليقو ادا قميوباتفلا |

 ىدريغوريعبلا لسن ملالسال اوةمفللاةق ةراوةنابخل لالالا و تالا اووالا نا 0
 وع سم سو

 اماني لسو لغب لع لاقي ةرا هالغلا ةراغل اود ل.قو للا ىثفلا الا نم

 ع ورذلا سيكل الغالا لقوا يلع يخرج ناشي أن وكي 100 لا راصمانعف سور |

 صالخإن موب لق نلعب الثالث سوهيلعدقلا ىلصونلا لاقو فويس اًلسزالءالاو | ظ

 هلوق نعم لبق مه ارو نه طش مهتوءدناخ لسلة عاج مو زاورممالا ىوذة مت نمومقت لمعلا | ظ

 اهعمنوك نكلو ناغن :ولعد وغم _لقىاهعمن وك, الىأ نمؤمبلَن يلع غال |

 هفنفلارسكومابل ابيل نكلغْبالو لأ لاكو رول جوزعدقلاتاذف صالسخالا

 لغي لاكن مو قطانع هبربد مح ل ديالا ًاءانكشل اننْشلاوهولغلاو نغضلا نملة لعب ْ
 ىفةنامحلا لالالا الاوة اختل فةنالاهافالوُعلميمأ أو ةناسحللا مدل هجءايلا ضب | 0



 (للغ)- مالا هرحا# « ةمملانيغلالَّكُق ١

 1 أ ير نساببد هد اهدا علا نيب لحم ليلو لام ل جبر و سيحل
 0 نزلاةرا ريتا زو لنتغاو ]2 لفي عددنا هلعافمسيلام ىلع ل اولْعَم موهفالاع

 1 هيرنضشيملاذا 0 1 ًاريسعبلاّلَعو و ور اوت ترون اة ءاس هن الَعأ و البلس حلا ضو

 | رووا ةبعمريغنيعلا.ةلاعىهفاهورثلواهتردصأ اذاَليالا تع ادبز كأن ءدبسع وأ

 ظ || شطعلاةرا ارح ىهو علا ع نمنيغلاءاهورتلوات :رد_صأاذال بالا تاء باوصلاو فرتازه

 | ْ | 12 /دقوّلاوَعوآلاغتردصتلق امئاطعّلبالا تَرَد_صاذاكنا رلارضنلاكو ةلاغلب انهو

 00 ]| نع رلانثاكو ٌةلاغةدحاولاٌَلاوُغَتَرَح و اهو لادا تاما عقاب انانكرت#

 ظ || شغلات رسكللا,َلغلاواّضاعتما 1100 رسل كقلاوهستياو رى طلغد- هلع

 حاج :نلالاك لغنمم# رو دصقامانعْزنوْرنزعل !ليزتتلا قو دسلاودّقطاو نع ُةضلاوت :وادعلاو

 رك اسيا وموز عدس نالتن رااولُعفاضعبةنلسا له ض عبد سال هلا لع آهللاو هتقبقح

 ظ 1 001 رد ل ورنتو أشغاذناك اذاالغ كلير دصٌر لذ أرزقنا و
0 

 و 29 ها

 رمل ١لاق ناَلغَأ 1 2 لع ول ودقح ىلعبْنُم

 لعبت ىنل نك اموةيزعلا لد :تافو هيوسللاو مفارق ولا ف نول هيمهضعي صخو

 | انف ]اتفق لنك اموئرقو الولع حالا 0

 || نوذيرت 0و توعد اكاخنلا نينعم 5< وهف لّعبأرق نمو نودع
 ظ لعيلعح سايعلاو لاق ف رد نود ربهلقادبع باس ةءارق ىهول وغلا ىلا بسن ىأ

 ا

 ا

20 | 

 9 ْ بنك ةنامالابلغمتازب 001 لقوة ةزجانعهاىَر

1 

1 

 || كاكتو هف كلذ تاخد تلف أت لعف أو تاق ف كلذ مغ ىلع برعلا مالكو لاه“ للعب نعم

 ! | موا ةونك نوني لي عج كأن دوكيأزثاج افلا لقد هنيفئلذترأك |
 | | نون أئنلناك ام عمان لعبت أل اكن غّلَعبْتا لس اان لا 0-1 لال اكو كن نوذكأل

 ْ ا يتارلو ل_.وهيلعهللا ىلصهننالوسرانديساهعج عانعلا نا كلذريسفتو هنأ

 ْ اًيعذدخألثم بش هيلع هللا و نكدينلا

 ا انج ادب رض قاع ؤرا وهن لكي نأ رق نشو لاه مكيف 0 :رتاامهرد مكتعتمام

 | |مدحأ تود لا ا نكمابو هوى أ هباعصأ لين أ ناناك ام

 | ادا ولاو طا طاش اود اقم“ ان اهلا ولعدقةامش عمو ةمامقلا مون*ىن

 عومي دست 7 جب



 (لاغ)
 2ع يب له 1 5 ل

 لفاغتلاو ”هلقعهضريصت ىح هللعىلوة شو 23006 !لفعدمصلا عسا نا

 ممهم ءومءدعو

 ناديت اذا»كةلغتومنع تداولا اذنه .لعف ىح امد ىلع" لمعلا

 شن ىعتاللفاعتنأو كحاص كيقكم نا لفعل اوقع وهمفتافْغدق لاق تنك ْ

 ليصق نم عنتتمتال ىلا ءامهألا لبالا نملوُهَعلاو كةنطفالىذلا لفعل اوتلَْعفْل دس َلَعتلاو |
 1 3 1 50 و |

 لافغأ ع جاودرشىنضعالو بخ حب ريالفل فا ىذلا دمقملا لذغلاواهلبنمىاستالواهعضرب |
 54 دل وأ مدد دوي وو 2

 لو « لافغألا ماها 1 5 دشنأوايفةمالعالة بس بسس لفغلاو اوال

 َناردْسك لدباك ى فو ع عجلا وُلمعاَخ وو ق ةراطلاو نيضرالا ن :مةراعرت ًاالوهمفةمالعالام

 ضراىنايعلاا دو فرعي رثااهف سل ىتلا ةلووجمل ىأ ضرالا لافعأو ى اعل اوةيحاضااانل

 ةمسالام لككلذك داب ىد تما مالع الاغا والفعاهتمءرس 000 ؟ لامعا

 رمق هب وةقدصاهيلعبحتالثا مسولال ل عفان :واهيلعةمسال ل مْعدبادو باودلاو لب الانمهسلع

 زبارلا لوقت
 لْغُثضوملا اذا ضوحلا ٌلواَنَت « ُلُمْمامَْسّرك آلا سعال

 مسن ياف لعمل حر اهلا لوسراملا ىلا ةذاتنثيدطا ىف : اهمئلاذااممْعأدقو

 اهيلعتاسسالافعأ لمهن و د اهيلعتامساللا أب اٌبحاص أل ]

 هرش ى ثم الو مخ ى ربال ىذلا لمعلا لس قو لم ءاهدحاواهلَنايثأال ىتلاانههلامْمألا ليقو

 طفل ىلع لمع دق ناحل لاقو 9 عيباوغيلءمزعالو 1 بيصنالوهيضرشلال لف علو

 ىنعب ةمهتلا ةهارك حادقلا اهيل تناكو را يعالو مشاهالو سورفاهيتتسل ال
 هليد.>ال ل لحرو جيغشلا عينك عفش ع ردد ااهلوأةعن رأى هولا رتكقلةشت |

 فورعمالو ىمس رغم ءاشو دومالا بربع ىذلاوه لب قو هدنعام فرعيال ىذلاوه لاقو |

 نوكسلب الالف يملا لمع ورطتم لع صر اوين اه فال لفعل 0 ماع دا

 ا 0 يايا هقول ظ

١ 
 ا

| 
 ا

 وص هناي طاشحالادب تر ةيشلا 7 لما كيل اقف 10 2و دانا ار ركيافأ

 لمفمملاوتنو لد ةعون ونام لْدَعوَلفاعو يعي سانا مايك نالدإةْعَمَت مس

 رثكوأ لق هنرارحو شطعلا: #3 هلك ل ُليَعلاوُلَعلاو :ّللاو لعل (للغإب مع ًادتناونوطن | 1



 ىفا ذكوملا ال-هكراف هلوق

 هأ هررحو لصالا

 (لفغ) __ مالافرس . ةهلانيفلا لس 1١
 نمنللا تاو ذ ى خو لطابقلاٌةدح اود طيغلاواهريغنمقِم_.نحوا صال ةرشبلا ئه بلع

 ىارلا لاق ةحز ف ىأ هلْطِبَع فانا ألاقي سانلاماحدزا ةلطسعلاو هرشيل اوءامظلا

 انوبدلاودعاولااهانْدَدَ 5 اننلعْشُمَتلااذا وطيب

 لاملا اهلكيلا ا 27 ودب بابل لطعلا ليتل د
1 

وما د متاوصأ تهقراويناوضاأ ثيدلا اهو اها
 ا امبالا ه

 ةضورلا هلاطوُعلا كار عالا نبا بلعت نعدعاجلا ءللطِبَعلاو ىلا ارعالا نبا نءمهفافتلاو سانلا

 ْ ًالوفغ لدغ هنِعَلَمَع (لنغ) عا ركن ع لطمشاكرومسلا لطبلاو ساعنلا ةيلغبلطمَلاو
 م5 ع هم 2 89م

 : | 3 لولا فىرزبادنأوهنعا موك أو يخهنعاْأو 'ةلفغو

21 1201111 - 20-1 

 لوفعكلنعمانالا قو ردت « ةرغيىلايللاو الهداف
 2 _ًَ ب

 أ نهيان محصل لجوزع هوقم مضعب رسفل ذىلعو الفاغ ص لجرلا ٌتاَعْعأو

 أوبل تسوواولا نودءافلاسساوه عت و فوق نوكي نأ بحوارهاتلا ىلع تاكو ولاقنر هصخ

 ةومو

 | هتلحأو ًالفاهمتبمسمدلمْعأ هرثك أ ات درعلا مالكو الفاعتءانلعج  نَملاَعدَي دس

 هاك

 تدوم ًااذههتهدأو به ذةغالارثك أ انأهتلعف اوه هقول اك يلح تيس

 روع

 تايب ايتام تاعك ناكم ىجيتاعفأوابمقلعأ وبا وبألات لعل تم بفك ترك أ ا
 5 وعو مة وكم هو 5 ىر

 00 0 الو اعل بو | تيدحفم تقسو تيتسوتدصوأوتدصوو

 1 9 * و ىضعو 15 50-7 7 5 1 ٠

 | هغارفرظتنن م 1 واس ا

24245 

 ا هك ع :

 00 ضعي لاو بحال راهم معو سفرا رثكل ا

 أ | لافغأحادقواهيلعتاهمالٌلامْعأربار 55 مهلامدايجتكلهأف ىهتباصأ همسفصب

 || تيلالات 31 د لعهنك رتوأهنلا لدتا دو هنو هلَمْغأ والفاقت هرص فع قيدس

 ْ أ لس ييئاغامعاوكودلاست هلوقو هديسنالاك رك اذدلتنأو المع _ةكرتوشلاَتامَعأ

 اأو دلع نيلفاغلا ةلزنجملريدستلا وهيفرطظتلاو هتلابناممالا مهكرتىفا ولكم ءأهتلاونوكي نأ

 | لاك فلاو:لغلا مسالاو يلف عيال نممهيدارباسعاواكر نوكيتأ
 "م اليمام

 .انازيجلا انقارفو ىلا فر رض انمهربك ًاولَمَعفْنخذا



 هلا مالا فرب + ةعلانغلا لف

 عضاوملساغْا وهعجو أف هبَرْصالسْع طولا هلسَعَو ىلاعتةئا نذإًاريفةدحاوثبس دفا 0

 دييللاقةمايهلا ليفة يدو أى هليقوةفورعش ||

 السافمافةدقت كولا * رس اعل واثبت قردقف ظ

 ىارلا لاقرب .ضرانردوضومل خا ظ

 انودكلا ندهن: مونلاةارَس ه لّمغتاذبن ولاعب أ و

 0 قدزرملا لاق ماشلانلبجلوشأغلاوىربابا |
 قوهازكههن رسالوق

 هر ولوزسلا لب لهالا قلانجلا,ىتقانقاربابانث ه هنو ىيرلوساغلا ىلا 0 ظ

 هاا دازنن عسب رلالاقركشلا نم رشلت ودول 3-7

 الب رار ابيكا 0 اهيلوقنلارا رخأئاو ل

 لسع 2( ٍغإ) رئاطوهولا وه هنز زو ىلعوخامسلا ف تدنن تبن لد وعول ,وسعلاو |

 دعو ةناضغأت .راكر صشلا ٌلآضْعاو تآ ا شخ | ىفةغا ةرصشلا تلآضغا (لذغإ) يكمل ظ

 لاقاهفانلا |
 هه وهز عم اق مم

 لدضغمنوسصغفدارت 5 عادم - ااهمامز ناك

 لاطتوا مبوب أ ككاو همهسلاَكنش «(دغ) هوغو تالا مهازق ل عتفالازمه | '

 هذا داوساجتلا للا :لّطغو ةكارتملا ةلظل !لوطمغلاو ”لطشلاومّتلط تسلا الط سلا

 َّى ؟رابادسشنأو 5 الطابع هانا قو ا دلغ 0 رتوماللنلا ايلا ةيلطسعلاَو

 ول ١ زلال ثلا دببعوبأ 5 ليل ألطانقلا طا انعّلءلاو 78 ةلظل "يل طمغلا ققدزرفلل '

 ةيلطمعلاو لظمعلا ومكحلا ةضمغلا لاقي وسانلا قالا ى ربنبا حو اضعتاهضغنا ظ ْ

 سقلاورهالاقهفافتلا اور ءابت اوهلبقو بشعلا كاذكر لل ارثكل اريمشلا | َ

 رعنل راسم اردَمْسباَك لطف عل 0

 أي علا هنو ألاف بألا هلسلاو دبع خللا نعو رأس مليا ||
 ةعامج *لطمغلابةرم ةغدنحب .ونأ ص خو طمع طلت فتلم لكو لاق بشعلاورصشلا عاج | ْ ََ

 ظ ١ :
 ظ ندا بريل َتولا قاخ « طيرك تاس ظ

 لاقو ةيشحولاةرقبلا لطسعل اةدسس عون لاق 0 "لطم اا هتذلو ىأفتللار يذلا ىهلاقبق

 ( ريثععياربرعلاناسأ - ؟ )



 هّباصأنمبلطاذا ىأ هلوق

 نودبل مالا ىفاذكهزملا

 ةرابعو اذا باوجركذ
 نميلطاذاىأ ةياسهنلا

 لتغينأ نيعلا هاصأ
 ناكهمهملف هديب هباصأ نم

 ١ ناسنالان ا م-مثداع نم

 دحأ: نمنيعهتباصأ اذا

 ىلا حد_.ةي نئابعلا ىلا ءاج

 هء.يصم هأ امدام .رخآ

 (لمإ__مالافع . ةهعلانيفلا لف 1

 || لاك ةعجلا لسة كاذدسب لستغا ع تاير تالثوشعلا لش وضولا حسا ذا هنال لب”

 هلم اًلجرلال يع كلوقن من اوصاانااك وت فدل ال سغ نما نم ضعنها اورو ىرهزالا

 أ للقب ريثالانبا لاك لمدتال نهو اهقرظرأك ؟اذال ملط ل قاهعماجلاذإاهلَسَعو

 ا عماجاذاهنالوهل عا نيه كفر اهعماجا ذا ف.فذملاوديدنس لاب هنأ عا ٌلحرلا

 | لاهرثالا نيا لاك ل بتهسلف تملا لسع نسي دل ىفو لسنة لانااهحوس أوز

 | هسشد ودل نم ةوضولاالو تملا لس عْنملاستغالا بج .وءاهقفلا نءادح رءأالعاطلا

 أ لوقيدبو تونه تيملا لس ءنمَلْسُعلا ريثالا نبا لاه بابصتسألا ىلع هسف مالا نوكينأ
 أ فوت هيتلق ثيدحلا مصولو تيما ل غنم لْسفلا ٌبحأو هن هنئا ىضر ىفاشلا لاف ءاهنفلا

 ا | هنأدارأتاطشي .وامعأن هؤرقت :ءملألةيالاك 5 ازثاو هيننع ىامفلاقهناثيدحلا

 أ هنا نمالو يديني نما. تان معلا اًوون يذلا رود صف ظو موه ىلب ادبأىسسمال

 أزيزعلا نارقلا ف إل فصلا ىلءاهاظ فس ىفد_ةعيانماو انس ع تطاللربا ببكلا تاكو

 أ مونا |!يلاح فاظف عمت ىأناطش واس ان هور: هلوقو هقول ةفعاضم ف اع 0

 ا لفواهبارضرثك أ ألا ءاهل سي ةقانلا لقال وذل أوهسو فخ ار لدقو. ةظقبلاو

 دع ولسا كلبكو عقلبالو اوبارضلارثكي لسع موةْرَمهلاشم اهلسشو ليسو لغو لع
 ه دوو م ءءء

 لا 7-55 لسششامب مضتيملو 03 دشنأو ل ستغا دقو .هدققزعاذا سرفلل

- 
 همه 0 <

 رسالات استغااذا «. اهتاكنانعلا فحوبطلكو .

 ؛ . قدزرفلالاعو

 ظ لَسْفُت] ضئاكرب ادعت مب ام لولا لكس اوك ننال

 ظ يبل هس سلط اذاعا وا غاف ماسلا اذافوحيعلانيعلاثيدخفو لسّتغنىأ

 ظ لفي حلا ىفهجي م ضمةعمتنف هيقهفك ل خدي ءا سف حّدقب اعلا ىلاءابدح أن م

 ظ متاكرم يا هدي ىلع بصيف ىنعلا هدي ل خدن مث ىلا هدب ىلع بصيق ىرسبلا هدي ل خد مث هيفدهجو
 | غرسيالا هققف سه ىلع بصف ىنولاهدب ل دي مت نوالا سقف سه ىلع بصق ىرسسلا هدي لسخندي

 | 11107 اكربصيلا ةمالق ىلع بصرف يملا هدب لجتدي مت ىنولا همدق ىلع بص ةىربسلا هديل خدي

 | هلخادل غيم ىرسلا هتبكر ىلع بصبف ىنولا هدب ل خدمت ىولا تيكر ىلع بصف ىربسلا هدب
 | نمني_هلابباصملا سأر لعلي لا ءابلل كلذ سي م ضزالا ىلع جدلا عّضونالورا زالا ||

 0002 222252522595295 12ج 7ه7ببب7بئئتئشس ل ئتتتت7لالامللللم

 كنس سس يبي صتال دع



 ' (لدغ) ” ماللافرخ « ةيمملانيغلالصف

 59 .وافأ ىَرطي ساوه لبق و لل اوتازاعم هل غلاشي تيطلا هللا طاشتمالا

 اننآردتل غو لك لوتسلاول ىايعللا نع يئن كاوقك بيلا اوم نعت بيل

 ةلاسغو ل غلام وكاس وللا ان موال انين لاو

 سوقا 7

 هلا را ملي امّنيلسغل او ئذلاهيَتْلَسءامةلاسغلاو لس سعب ىذلا هؤأم |

 0 ادواح نمليامزيزعلانارقلاقنيلْلاو | |
 1 معلا مهل طوال

 ا

 ناىريمسالو 11 ترا دنع ىربنأ لاق نوفاك |
 مد 200

 هلك النيلسغن نمالازبز علا ليزغ-:لا فو نين رتخلوقف ارتي ْ

 وهئلكلا لاو راتلاهأماغطن مماعظدما غلاك 1اديد نيل ثيللالاك نطاقناالا |
 لكورانلا فرص عن رضلاوُل غلا كاصخلا لاق 0 7 نمرانلا تحتم ْ ا

 همم هو

 ةنأعأ ارفلالافو نافاو خر طاجن دقق: نمنع غوهقإ « ين هم رف دعح رج

 ىلع يدح فو مهنا دبأ نم لس ”اهتدفاقتسشا اجلا لاقو رانلالهأديدصن هلّيتيام

 ماس ورانا عا كنتو امو»لاك نيلسغلاو ملا هيارمت مالا امهلعةمطاقو

 دحأ موب دبش سا تهارلان "طن ةلاقو ىراصتالا ضاعن ةلطنحةكتالملاٌلسسعو

 مهم

 هنورتسيني آو هول غب ةكش ”اللا تي أر سو هيلعهتنا ىلضهتنا لوسر لاق دكت الملا هناكَ

 نعيد لعانولهأب وع يع هذالوأ او نال ليتل

 اي 21 دف عاد رخأف هاي 52 الملا 000 نسوا ارد اظل

 ٌلسعوريهطتلا ىفةغلايم* اء-ثالاهزه 6 ا 207 ديلووتاة مواد ا

 هو ذ"هلمهملانيعلاو لقأو أرك ًاهأناهحاكتوهلنقو اهحاكتراك ال اهات ارما لحرلا

 * لئابللا حوخالاء اقبل قو 3 ىفذولا لاكدن مال بارضلاريثك ٌلَمْعل ب وقغأ 11 ب ىف هس |

 تمعنو اقر كن وركب لستغاو ةعدملا مونلسغن لاق هنا ٍاسوهيلع هللا ىلصىب 0 نءىودؤ | ٠

 سا سا

 كلذثال ةال_هدالدحو رخ لق هلهأ عما ىأ ل غىنعمتأىلا نوبهذيسانلار زو ىبتقلا لاك | ٍْ

 ىهذديولاق لقزك داسش ر طفى ىرينأ هبلعنمْبال نال يرطلا ف فرطلا ضغعمج |

 دعبالبدارأ ناللقنو ءوضولا حراوج ل سغفال_هللأضو ل_سغالوق ىنعمنأ ىلا نورخآ |



  (لسع) 2١  ماللافرس ب ةيعلانيغلا لضم .
 ما 085 س ؟ 5

 ىلذهلاريم نبدي سلات عضوملزعو باانملان ترن نافل ءو

 : لازم مو تمدقام تدستو 00 ادع تايد 1 تورلأ

 نمحجرذ ضرالا ىلع شرف. حاطسلا نوةيسْمعةلارعلاو ناعضوملاَزْغُي رقو لازعت اشيقو 0 وسلا 00

 ا تورطلا ى مسن ىولا هلقبلا تابنب هيدشا تاينلاز الا مدو اوان لك سل وطن يذدقهطسو

 نيجي فار جاك سلام طق القرع ثمر قرع هلورضخ اوهوةفورح ولك وب

 همو هم و

 0 يالغلا لبقو 3غ والس غيل غي د*ىشلا لسغ (للغإ نابهسا لب رع غولازع 1

 شحوراج فضي تيمكلا لاف لاب لاعلان ءمسالا ملال سّسغلاو تْلَسَع

 راكم هيلعاناب 03 للف نيف فال الات
 - ا ل ياا تي ل

 ظ ىرهوملا قاف مهب رهعيش ا ليكاولاق 8 ةلاكمماو ني 37 ا م8
 | هباوصئربنبا لاق مهلا ون توعنلا بغذم يلا اهيبهذب" هل. بغاولانامعرو لسعة
 لدسْغَت م ىايعلا !لاقو ةدبصلاو ةيذلاو مطل لا لثمءاممالا بهذ ماهب بهذ. لوي ل

 اهو نيسلارسكيل كئاول او ىرهوملا :ليسول بس ةتموعال شو ل ع تاومأ ف
 | ءانملايّلَتْعادقو لسا عجلاو مهلس عضوم مهلسغمو ت وللا ل_فممكسحلا توملا لغم

 ٠ بارشودرابل تعماذه ١ زيزعلا لي زتلا فو لستم كدكو هيل ست ةيىذلاءاملا لوسَعلا و
3 

| 

 ١ هريغو 0 ا يل ا ماو ماض أ مسالاوهو لكؤد

 املك لا 3 لسّتغي ىذلا لدقل | ءاملا مضلا, ل ْسعلا» ١ رعد مالا نبا لاق ةنانلا كي هلتعض و 11 1 2201101101

| 

 أ ثيدحلافو ليسا لعادل مايو ترمب 7 ينو ةةرعلا عضوتللتلاو

 ا ريثد ولولا وموذوتاأو نطو: ىدط+ ن مسأرلا هيل شبام هلسغلاو ل سغااو

 مراولوغلا هينوكيمرأ * ىلا بانا فاك اناا
 هَ 0 ال وع

 الوسعواملط مكيعرك كر »* الورلوقبلا رار أولا لاكو

 نئبادشنأو الوغواخأمم كيعر لئمال هريعهأاورو ضان هدي [امؤفانشألا لوسفلاارأ

 لسغلا ىفةرا دب نجنرلا دبع ىلارعالا

 0 س شاص يد سس مك ع ها مه

 ددعاهر عش ىفةأرملا هل« عام اضبأ هز سغلاو اهو ىفاعمط ل سغلا ىلا حبا افاهريغ ماج أ الىأ

 طاشتمالا



 نان عاهف و اشالا نع فيضع جر وهنةلْزَّتُم هاش |ءاهن أكف هئلع ركضت
 ةلرهقي نينا لبكْسداشلاءابلا نانو اهتماندنيسعترألا َلراعو كارعالا |

 اللا دعي رغد ووتش هاي ذتىلعل هفلاو تعنلات ذف بيبشتلا قةيراملا هيهشتو ىشعو ||

 اعناهعشبفهمئاوت رشي نيحكلذو راضخلالا 3 أغلي نأىلاهّسأءدلتني- نمٌّلازعوه لبقو

 لزم ةبظو بلا تار دقوءاهلابنالاوناملغو ةلغل ثم تالزعوةلزع عجاواعما ععقريو
 هم :رصناهقرق نماغتو ةكرذأ انااا ناطاذاكَرع :رسكللاتاكلا لع و لازعَتاَذ

 سحنأاةاقنارقلا بلطي ن أوه رتفىأرسنكلاب ب لكلا َلزَعْنمَرَعلا كلر عالا نبا: هنعّ هلو
 لزم باكوهو كقول بف فرضنا بلا هنعّهو ضال, ومد رتل
 كارعلاو كل مَع نعهفعضلءاسنلا سحاصال ازعل جر هتسولز ٍَّ ء بدلا نصتاشلا تفعلي

 ترعب وةلازَعلا تناعلاتنال وًلزقلا تلطلاقياهعوفطدنعسعشلا هل دقو ,سمشلا

 ليقو ر اهلا عفترااذاسمشلاُدلاَرَعلا لاقي و بورُعلاد_:ءدونا منال نوح تيهماسن وكول

 ىنضلا لواوهل قو ىدضُتو سمشلا طسئتامدعب هلالازعو ىصضلا ةلارَعَو سهلا نمعدلارَعلا

 لاقى لا الاكس :ألاقب هسه نمو راهن ن موني حل الاراهتلامىلا

 ىصضلا تالازَعموقلاء قوس #* ىفنملهآلا موقلا ةوُعدو * ىَرَسلاَت المعماُأ اذا

 ىو لا ترنأ نبدا |

 اودع انلَعأَف اًمصعءابعلا نانو 7

 ةمرلا خلا د تاهل هرتهآلالا لع اف لاقي 3
 د

 سمشلاةمرلا ىذ تم قةلزشلا هب ولاا لاو فرالا ىلع ةلازغلا صو نامل قصي |

197 

 تواعىأ توأع ىنعم ىكءتْورْشأ لوعةمىوزح سر و لاز هلا عولط تفرش فهد نع مريد و

 لاقت الاَعىصضلا ةلاَرَع عب وسمشلاعواط ىوزح سأر |
 -5 دل 09 ءو موج همز هايس

 ىعضلاتالازءموقلا قوس 5 نقن مله وعدى . مستعد

 -و و

 ع رخنين علاق ًايشالا هذهدحا,تمهسةفور عمتي ر ورك ةرملاهلازعلاوةلارَعو ١

 اطقالوَ نيسقارعلا لآل « 'تارضلاقوستلار ع تساوأ ظ
 دوو هدر مام قع هيو قر ىدلا] ياه در م 000 7
 ناط ىانحىفكبلقناك لب « ىقولا قةلازغ قعَتررت اله .٠ رخ [لاقؤ |



 ىناذ_كه للا ىف هلوق

 هررحو هملعلوعملالصالا

 يعم هما رظناو

 (لزغ) 20 مالافرس« ةهلانيفلال ضف

 ريشي لافرفاحلات ا اودإل لوول ليان نيش منت
 امن م سم

 رابتلا قلع لا نيطك ٠ هشيم هلا ىرتينكجر
 0 0 تبا

 زل بلغت ةودنأ ا كاذكو الغاز ةلامهريسعو ناكل او نطقلا ةأر اترَغ (كز ١

 غراما ىننملان بل دنج لاق ُلزاوَعلْرْعءوسنو

 6 ل لزم ىدابأب ماس نق * لالا ناسك

 | لزعلاوهلعاق عجب منمراك و ذا نمي عي فال نالَلإ رلاانهنوكيدةَّلْزْعلا نأ ىلع

 ْ 0 حس ياسو سرس

 ش ظ نتوصصت تاون اهعمترسكو فو ا

 | لما كلذكو فصلا هيف تم ئأ فضشأن متذ-ةلأ عملا ىامناللزغمو فراطمو دعو

 | لزملا عسر واذكر ادك مكملعدوهنلا ن مولا اقول ارغموهفربذأولتفى ل زْعأن موهاعا

 مضلاب ولْزَعلا عضوم لا ودل ا وذ ريثالا نبا ناك مذا نلزئامعبدأ

 ْ همسشمارأ ديس الاق قيقدلبحلز يعمل والوانه كوع لقول ازغلا همفلعجصام

 0 دشن أو ىزامرخلا كلذ كح لاق هتف هتقدا لرغملا

 . تالي امويىوهلا لعا ه ىنتكيابف نك اول لاقو 1
 . لاهل كلذكو“ ا وهلال زعل مدنا تامشَقلاوناشنلاٌثيدحْلَر رءلاو

 يجمل * 0

 | ل رعود ى بسه رم زعل جرو ةلزاغممةراغو ا
| 

1 

 ظ 000 حجل نملزغألوقتب م سيلا كرما نمل ل غأوهلسملافو



 ' (لمرغ) ,  ماللافرح * ةمعلا نيغلا ىلضو

 حاملات ءدشنأو هطرشمل اوطلائيسلرسغ عر 8 ريصقالو قال الا 4

 «بفوبتنا دل وضوملا املا نم قيام رفلاوُويْرغلا باعت لافو اضيأ | ١
 5 ةوهليقو لمملا نمةروراقلا ل_هسأ ىف بام كاذكحود رمش ىلعر ديال ضياع

 تبأرمتج اذاف بْنُ ضرالا ىلع تيئمق ل بسلا“ ىض تال رغلا ىعمصالا لاقو هب خصام |

 للياء مك نيطلاوه هرطملا بك قدي زونألاكو نقد دق ضرألا هب ىلع شين اتيقولا ا

 00 رغإ) ضوخلاىف قييىذلانيطلالي رغلا لمقو اسباب وأناكاهطر ضرالا هجو ىلع قت |

 هينعطقاذ الر لاعبو هريسغو قيقالا تير فورعم هيب رغاملايزغلاو 1ظْئئلاليوَع

1 

 أ

 هو 7

 باذغالا لبر 7 انماط « ىدما ارهملاوهتئاالولف فلا ١

 ليرقلاوليرتا عضومفلا) رذلا لسع نأزابامل كلذالولو قرح ناكل رْغلا عض < د

 ةءوسو 2

 ىألي هرعهنقسانلالب ريتا لاو كفيك ثيداىفو لابزغلابق هناك ودم |

 رهسفت ىف لبقو كا بع حر ”1كٌُنودلالاجرلا نمر امها ذرأ قبيومهرايخ بهذي | ظ

 بهذاذاضرالا نال رعئدعملا مهلا ذرأق .ولتقلا وتوملامهرايخ بهذي ثيدحلا | د

 ىءيلابرغلا هيسشفدلا لاير غلا علا رغلانهيلعاون رضاو حاكتلااوُنلُعأ ثددحلا ىفو ف

 لاف: اعمل اوتقلا ل: رملاوموتمط ومهم رع وهترادتسا

رمش اههانأابخأ
وب »* هلهرح نب 

لا موو تالا م
 هلّعي

 سه نإ تود

 هل تادلا اوللدُرو #2 هلب رغم هلو َلولملاىرت

 »* ه4بنذالنموبنلااذلتقي 3#

 يرق لي رغما رعشلا#و لوالانماذه لعوهن ملتت ةداسلا قدمنا "ليعلن لبقو
 هه 2 قدمو عدم هج

 متراستحو اهبنملاخ تشكك أ أاهتليرغفماشلا دن تدنأَع لوعكمْثد د_-فىو هقرفك ادلب رع

 مكعاوذ أ ىتاففوُمدنأ ارب لا نبا ثد دج ىفو ءىدرلاود محلا نيب قرغفلا رقاق هلع لا
2 2-2 

 ىهول اق اصعلا نيغلانتهلحَرر رغلاديز زوأ (ل-زرغ 2( روغصعلاوهلسبق 37 رغلام وج

 لقرغلا ىرعزالا لاه اهفوج امد فةضيطبلاو ترْذَمَشسبلاتقرَع .(لقرغا) ةَْرلا

 ل اومرغلا ( لدرغ ])ةدح اوةرعباملا هسأر ىلع ب صاذا َلكرَع ف ارعالا نبا نيغلان ضيسلا ضايب

 ىألوقاذ هلع عطقتنأل بق لومرغلا هللاقيو اقلطمرك ذلا ليقدقووخرلا ملا ركذلا

 اوناكو نو رخل ا:ةماسجلا ىفلاجرلا ل .مارغلار لق هنأر عنب نعش دسحلا ىفءاجدقو ديز |
 0 ا ل ا

 وهاذده لا" .ل-زرغلا هلوق

 ةدامىف م8 و ناومصلا

 لديفاقتلانءل-زرقلاربسق
 هابل ايو ىازلابةد زعقلاو نيغلا

 صم ها طاغوهو نونلالدب



 00 ا

 ع
7 4 
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 1! 1 يأ
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 0-0 0 20 م 26
200000 
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 ١ وهسه يهعم هه ععتمعا
 ت 5 4( ميحرلا نترلادنا مس ) 2

 ((ةهملا نيغلا لصف )

4# 
 ظ 5 2
 ظ 0

2 5 3-5 0 4 “ 8 
 2 أم 00 ل 1 901 ل 00
 نيب! ,همودج هوه < 2 -ه66> > ا ا

 د 00 50
 5 : ١ 3 7 يا

0 

 | 0 ّ / فسادا ا
 ا 9000 : 2 1

 دي يم 1 5 م | 58
 د ” 0 5 ةدودع مهم 0 1 0 0

 ا >> | || ١ / كمعهعععمعععمع عع هعععمععمعلا ؟ 4: +
 م نإ مو زج هو وو وهج ووو هووج هوجو هوو موو | 20

 ا 3
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30 
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 ل 397 18707 07 2

 ا

 ا

 ر لتعل_ظوهتكامىردأ الود.ردن.ا لاق رشا هيفراك تعول اكملا لمع 0 |

 0 ىره زالادثتأو "امن باسل ولب وط لدغ بد (لفدغإ) ةلعفتم

| 

 الفا ده لئاصَخا ذر مد 7-0 الهام ىصُصلا ارنب لهزعةج رثىف
0 ) 

 ظ بايثلاٌلئادكو بنالا بيبسوثك لفادُعش كد ورعولا بذل بيبسريثك ل فادُعلاقو |

 | سادات يتابتىداد لم رتافب امناقْل

 موم ىو م 1 هدد - هو

 رعاشلالاق عسا دك دو لفعد ول فدع غو لددع :و لفدعشدع 000 م منهناقلح

 امج ةعساو لدغ المو ةعساوم هلددغةحرو #3 3 الا لذدغلا اهلين تام 5

 ا | نأ مدىلا بح هنو ىلع ليدل ب رامالمسم لأ الركب ف أ ثيدح ىو ةفلقلا هر غلا

 موصرب وي

 | ىلعه_بفنر وشي ناك ةحلط ثد هد-ىف و نت نأ ال,قاهداتع ١ ررتس ل اهكشب ر هيلع اج

 طل

 أ امنا ةارغلا ليو طلا نبل ننس بح نامل تيدحفو ”ىبصوهو حبو ىسب أنكر

 ٠ | ىئلقالاوهو ُلَرْعْأو لعزل ررجخالا_فاكآلا ٌلَرعالاو فاعلا لولا رهقلخ ماقلاهلوط هبعأ
 ا

 *ةوو
 | لرأاعولرغآلا عجبا الق ىأممساعتا رع ةماقلا مورس انلارم ةةدلاقو

 ا جاتا لافقلا ىنرت لعل جدو عساوىأ رع ش دعو ببسَع



 1 و. 08

 1 هك -

 0 هي سا يي قلو مسلس ا دعرعم ىيلعتمب دفا
 "داع جت# لنا اقا داو تاع كفل كعاخلا ١ .. الل جانا نشا 000 . +
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 ل
1 0 

 رج
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 618 (لبع) ماللا فرح #* نيعلا لضق

 7 م م 9 همهم و | - 1

 ىربنبا لاق ةزافملا فهمسا ذا هسرفلجرلا لدعوءاذغلاءوس ليبعنلاو هلم لمعبإال 6

 ممو و يا ه

 ليعي ريسكلا هيموقباذاو * نحباءاعانصنالق قست

 نالمعو عابضلا نم مرك ذل تالمعلاو ةالفلاالمهم كرو هنادأ نعبد اربعبا رسال

 رضمنب سانلإ لاقيو ىرهوم ا لاق هيلا رض صرف ةمسسا ناك لخقو ناليعنب نقاشا

 هم 26-

 قلوه لاقيوهسرف مبا لصالا وهدد برا ف سدا ناليعسدقراز/ن با

 ْ ثرحلا نب قرلاقو نالثكنبس لاقي نال
 ةمسدس9» 5 راو هدو هسرو ووجب © -

 تنغتريصعلا عي رتدحواذا « هع ناليعن/ سقاغإالا

 «(ماللا باين متملا نيغلا لصفوأو رشغ عبارلا زج هيلي ورسنعشلالا زا )+



 لايعوهو اهبفبرعض هلوق
 ةرابعو لضالا ىف اذكعوملا

 ضرالا ق لاعو مكمحنا
 وهو الودع :والومعو المع

 هك هإ ملا بهذلابع

 مود

 ىفاذ_ 5 ةلاضلا لاعو هلوق

 ىف ىذاأوغو ماللاءلصالا

 سوماسقلا فو بردبتلاو

 ها" مالو غنم ةلاضلا
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 611 اليو مالا © نيملا لسن ٠

 | عم

 لابعاد تحابلا سن لما: نهنملمعلاو شقا اذاةلاعا لعب رسملاودسالاو بلا

 . وو”ىع'ا هو ص

 البعلسيعب هيسشمفلاعو 01 ا د هن وبدَسد شل س ادقريغ ىلع

36 - 

 ليعتملايعنالفو كلذْلتمفاذآ ل نيس لستو لامداو لدار لسرعتو لامعوتو

 راعكرادو بهذلا ب عوهوايخبرضالوب والو. وألا بعلي موال الاعو رتذكتم ىأ

 سرفةفصق سوأ لاق

 ممن  ىئوع هاهم وو

 لاصوأب لا. زرملاك ه. هن يوه ىدولان ههيلقشمل

 ميك ىربنبالاق هنلمف ىراضتلا لايت 3 را

 ٠ ىثو تايسشملاب ارتطتملا لاسعلا رخ ىأ لاص اءتيبلا مامق نوكين أ لامعهاو رنمةياورف

 وهام اهرعش *قكلذك سلو بزر هج رمقلاضوأب لايت ىرغوملا هزك ذىذلاو ارت

 تقام مق نهى 0 8 انعرتمتملا لايععجب و هانرك ذام ىلع

 1 دول نوحي
 #00 مه 2
 | رعوذوس أل ابعدبف « رمشلا قام ناطيغلا بت ١ ع زظحولاب بداوطأب تف

 رتضتم لئاصالا

 ديج لوقا ليعلا نمددكربب الات ةرظحلا رم لوح ىذلا عضول رخل

 ٌ (|| ادااليعلبعي دلل كو تلاع ارم انا لباسا فيلاكت «اهادمتب

 ألياقو هتيشم فرت ذا لج .رلاكلدكوهم ركل كلذ ولابعس هرق ةوهفلبات مدناقلا

 ا ىلع ثلا ناتو ذارتق وأ لعناية دالوأ راو صرح ىأالاوعالوغ أو جرلاَلعأ

 م سو # مل توم

 بالكل ذبعني بلاطو لادا ليقؤراج ليي نا ملا لاو عا و فزوع اليعمو المع

 8 هم ه5 همدوم هتعو

 ا 1 0 لجآ غل جاعرسةبوقع 3 الفولو سمن ديعانعهقلا ىزج

 1 نا رت ُي و 0

 لئاعربغة فن ن نمده اشد 5 ةريعست لغبال قدص نازيسمت
: 00 
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 ا نيرا ذانالبعوالمعلبعب تلاضاللاعو يبارعالا نا نعمده هريغىلعدئازلئاعلاكبو

 ا عمسلجج ةفوكلاب لج .وهاشس لاف هداج نعهس أن عدي ربنيهتلا دمع نب ردك ى و ر اضن

 ا الهجب ملا نمنوار.ناببلا نمنالوق مسودبلعدقل ىلا لوسر تعمم لا فاباعتأ
 ا ند هيلو ديال نم ىلع مالك ك شرعا ةوق لق ايعلوقلا نمتاواكسرعشلان رمنأو

 0-2 - تي

 ادام ىلعدخأل اومنالودال ول دي ريال نم ىلعمضرعف همالك باطي نادت لهت ”اك هنأش



 لئاعلا لاما لئاعلا صغس هلان!ثيدحلا فو قءافأل_:اعلَدو وىلاعتقا لاق لئاعل

 م16 (ليع) . . :ماللافرح ه نعلالصف

 ةهلاعلا ىرتو نامعالا ثي دح ىف و رقتفأال ىأأ_ميف لمع الفان امأ ل صثيدحخة مو رقفلا ||
 اني ل ىلإ م م - 3 ومص >”ّ 5 أ

 لدلك لاعوَلام لامناسنالا ىلءءاعدلا اولاثو لئاععجءارةسقلاةلاعلا سائلا سور

 نملئاع لحرف جات-اورقتفاد ا ىناععّلامنو لامع لافو رقتفاَلاعو قا نع

 لاقل معو ةلاعموق
 »و 2 00 م5) يقةمدو < هم

 درا توصالاك ةناكونبو #* مهواش اذابعا دهن

 ناو زيتلافو رقفااذاٌالومعو ”لعليعيلاعلاقب ةقاملا ًلاعلاو -نلدعلاو. "هليعلا مالا
 سس .ه-و وم ةه<وكو

 هدصحال 0

 979 ٠

 لوفقىر نه ناك اماذا خذ لاىذوأ نماكن مل هذ

 , 2 32 0 و

 لوبقأ امب ىبهسهرأو »* هيي لها

 « تى مم <

 ليدي ىم غلا كريو * 8 قمري فلا ىرتامو

 ل. اد 560 "الا ىأب# ايناس اذار

 لوقت لت راع عج اع اورقشفاامىأ !ليعي الود صتقمَلاءاثيدخلا قو لمع موقو لئاعوشو :

 ده

 مهكرتتنأ ناين عت تبدطل توغو ل ةكاحو كراس ل ملا عموق

 لاقم هوو مجلتي هيو لجل لابو ءأ رفضوا نوم

 0 ا س7 و

 رملا لسن ىرز  ناوعالو »* دلع حبلا يني الع
1 

 هدنغلاقيولامعودل يعم لجرو وسلا ص مخ لئاعةوسنو ادحاو للا نوكيدقو

 ”وهدم مصرع

 لاّبعلادحاو و“ ارقى لع ات كرتلاشو لابعلا نما ةئاذكو انكم انكواذك
 «سو 865 وهدا

 ٠ ا الل معدقل « لاق م هلمعأ ةايعليعو سدوم بع جو

 دكنأو سواها اناني ادارات لال

 ليعو لديعأو لاغأو لجرلا لاعو هديسزبا لاك بيسي ىأ + لعب مسك اهي موقياذاو
 البعمتأزام ئاكلا نبا لامعا ةراص شقفخالالاقو :لليعشتأرماو ٌليعموهف هايعُمك 2

 عجبا ور قفلاوهو رئاعلا عملو ”لسعلاليعلا تازعالانبا احاتث ىأ ١ تةليعلا نم

 لاعأو كل اهاطمىلانلاب كانا قلبت لاطاعب سنوي لاقد رتضيتلاو بكت اوهو لئاعلا ٠

 ةرامع هل اة سهى انوهلوق
 لوقلا لعافلعلو مكسلا
 هنرامعىفمدقتملا ىجنا

 ها اهلعفوقولابلءباك
 ويفقد

 لالا ىفاذكه ىبرهلوق

 هررحو طبضالو طقنربغ نم
 يعم ما

 مبا ليغلا نيارعالانياهلوق
 لصالاىف طبضا دكج

 حراش طيضاذكورسكلاب
 نعالقنةرابعلا,سوياقلا
 ى:ىذلاو ىنارسعالا نبا
 ليغلا بين هتلا نم.ةحسن

 هبشكررش نيتعضناط ويضم
 يدعم



 هلوقوانمقياو رلااهيفءلوق
 ارورمط ةياورلاارورثط
 دوعل اوهوءاذ1نا ناكم مهملات

 | ةباورلا لا ام علسةلوقو هل

 طقسو ب صنلا,خلا اماعلست

 تاس اة تاس ا هده نب

 عجراف ءلمكتلا فاهقاس

 هعفصمو مك ها اهلا

 (لايغأز» 500 ماللاف رح 5 ئيغلا لطف 021

 هللا بةلاسلاو اهنا ةسمامالك تأ اهاوتنوكب راو موا

 ظ فائمديعلاف ايزل زف ةبنعرددا نما تشن :رصتلا نم لح رلااهيو عن

 ىذهلا عيزتبا
 ! جهرا 3 م 5

 سو اع ورم 3 وهزم و < ميءوم دوو

 م اب كشلؤملا برش »* ةعففدرضلاو هغدعس ءعظاأ

 د نع ماعتلاةلاعلاو قدها وجني ةدعاسل تبيلا نأ 0000

 وهودْز لا اشر ةماعلا نال للا هيي اماوناويملا نع ونلا اذه يقين امان

 || ةلاقالابةلعدتاكل اء كلاءل كلو كاسل اءَكلارئاعلا لاقي و ئثى أ ٌلامالو لاعالامو جيدا
 قيل ىلارعالا نبا دشنأ

 '”0 0 الانا يكل ا لقي لمنلا ترا ىذا لاخأ
 2 تاضلإ ف أ ني ةيمأرعاشلا لوقو

 ا ا , «ءمد ه 04 -ٍ

 ا 0 ايريساينواضملا يرام »* انلابل بع ة ةسمزأ نسم

 ه2 مد , 58 هموم 2

 ارورخطىرالو بون يعيد رالوع وح راك ىبعإ

 ١ ٠ اهم تانادب اروبتنأ شح ليزاهمد 5 وطالبت ةاينوقوسي 8
 0 / ها م مود

لا عينيك اهتندباب «ذالا نكن تامل نيدقاع
 ع و6 12م ايوق

 0 او دولا

 ا اع اع ا اروقسلا تلاعو الاعب امرشعل مو ام حاس

 اةزسلا كلن نواعغ ءاواكاسإ و ريما علان متلجام قبلا تلعن بدلا ةئسلا نإ ىأ

 ١ بهورانلا هيف ثوم ع دعا وعلا اهبانذ[ د :ودقعيفرقبلاىلان ردمعيفةيدسملا
 1 89 سا #

 انقةلواملا ةالواحماو كلذوتذي يرعشلا اذهةممأ التف راذ و رع !قاهتوبعمي

 [- ا .٠ مالا ةهس فرعاشلا لوقانأو رهو ملا لاق 47 ميلا ب سقلادزالا نم
 هما صد م5 ه ” همس

 : 5 7 1 ميني دادي قف .لواعملا طغا + ةنراهيفتعمستلخداذاف

 ًايرعلانموبضإبت اعود فوز خم تزل وعلا نية ديال ارز متايح ادادهو لواعمناف

 ا الساق ترو . 0-5 ٍي نرلاوو ان دع

 د 5 ةعد : - رة

 ”ث ين وم و

 0 تنكر رتل اور رقت او اي «(لنع)
 مسك



 هام (كوع) -. .ماللافرح « نيعلال صف 1

 ىشعالا لاك اهلا أ 0
 1 5.9 غ0 م2 2-8

 اهلابعللانقزرت ءاذعف 2 اهِمصشبرا اوصلا عام اكو.

 هلاخرشعةقانو ىتذتغص قي بلعت دشن وعارت ا

 هم بهدم عل 26- كاسل

 ىجاهلجر قلع وادع #« از رس لابعلا هتك رق ١

 كوم لمحرلا قاع قاسكلا لاك ةايعرأك لامع و الو مة سقاعملا لعلي أولوعأ ولع

 ةدقلل تاكا رارلا نات لظلاطز ظل لكيو ليعي لاعأةدي,اةغللاو ةابعرتك اذا

 الوؤعوالوعةاببعلاعو همك فراببلامو ةابيعرتك َلاَمَم لامولاءالملوقت برسعلاو
 هتيفكاذااروشهشلعلاقيو يلع هنو مهتاهو دامو عافك هع ليعم ب ١)

 ْ تيمكلال اوقو لابعلا ٌتوَقلوعلاو ها

 اهلابع سو 5لاعحلبكما ىَدل #* ضاع هن فت رضااك

 عابسلا نموريغو بئذلل قييام نعت نوف مطمالون هل بساكالاهوا رب قي ىأعبضلا ماعأ

 ىذادسعوبأءاورو ىلرعالانبالوقاذ هلك لم مرلا لمحة باو رلاهذهىلءلملاو هن اف

 كعاذ_ف ىلع َلاعَق هلك افاهعا ربع بئذلا نات يبلارمسفو لَك بجاساىأٍلبخلا

 تنلااذهدشنأو اها ريدم تكلهاذا بلا ورعو ًلاقو و
 مد هةسو .

 : يذلا لان أي ئذلاب سحلب ةيرفانزعبذلا تاني وذغب بثذلاو

 ىرهوجلا لاك هدالو أ عضل اذالوأن أت ثدلان اخت نمل عابشلا نيام ركل زوق

 لاغاكو ريو لاري نأ ىلا اهدلو نطي بثذلا لزب بلان موا هلوتدوصاذا عملا نال

 لودملاواب وقر قلبا قليلا دئاصاى ألبا ىذا ]وقو اهءا ريد أ ىأة مهلا نيغلا

 اهعجورطصلا اب رقي ةيظعلا سافل لولا ىرهؤملا لاق لايجب رق ةديدسج

 ميملاو أفلا رسكلاي لولا ةرضصلا هيبرضي لوعااذَحأف قدنكت ارح ثيدسح فو لواعم

 نأ مو هيلعدقلا صدقا لوسردارأولةشئاغل تلكم ثيدحقو 2 لا بم نهوتةثاذ
 م وما

 رسكب تلعب و ايامك ضغلو قتل ١لاف تأدوقي درطلا ,ءتأدعىأتأعدبلا دنيوعت
 70 نفئوكنازوجيو بهذاْا لمعي دالبلا قلاع نموهفاظو حن ناك لف رنييعلا| 00 3 | 9

 ذا راوىا فود..ةوباوحلدقو ل كس فولوا اروع تطأ



 قمساقلاث دد-ىفو هلوق

 ةرمي*نباةباهنلا نمةضسن
 ردصو دهم نبا ىرخأ ىفو
 مكشن له لمس ثيدملا
 استلاخوأ اهتمع ىل_ءةأرملا
 اهبل خدهنا لل .قفاللاةف

 امسهن» قرفنفأ تاوعأو
 هسينك ها ىرداال لاق

00 

 (لوغ) ٠ .ماللا فرحته نيعلال صفا 22 ه6

 ا 0 ىلا قيم لرممل تف اذلاعأ ليج ن سح له ىلعهانثلا ارديتلرلا

 ل قلاب ىلع مالا ناك اذالاقذ هشحاص را يمابويت + مناي! ناعتمال اه هن اكف

 ادجنز هسفنل ماهفتسا» رهاظاذ هن ىلع ىشءاكب نمءلهذ ىدحو ءافشءاكبلا فذ أن م

 لف ىكرردقوكت رك الف ىأ كرك ألوف ىلا َتنس> [ل وقنا ءاكبلا عاهل ضيضملا

 اوهو قاف سث ب ساماك ف رعدق لاك هن ”اكفهسحاصبطاخاذاو كتفك وافى كفاك 1

 نال نملوق ىلعريسفتا | اذهو | كب 0-0 ناكسون الو: وعل ل _هفلاوالا وءاكيلا

 نسورثوأام انةةرعدقاسقنك اذا لاك هناكفهلو :مالكللارخآ تدقعءاغتااو لاو ةلزنعب لوعم

 لاوعالا فن ث اعدقّتنك اذالاك مجم اذاو يسمالو وع و اكبأفءاكملا
 23ه مد 0 -

 ادا وليل نوكيدقو مهبلذكت يلا هبع ولج رالاسع و ءاكلا هارت ردع الفلة حار

 لعق ىلع رسكي الف لعبفامأو هرمنا اذهقرثكيا معلا عجبت عدس دعو غارت نع ةلاععمجلاو
 < 15 < م

 عو لسبعة رشع ىلع ل خدي لدلك ةرلشعلا اعوام نعمقلا ىشرتربره ىأ ث يدحفو ةئنلا

 امه 2

 ةتابجودابجودنك لايت اولبعلاد اويل مكوُي 8 نرش ىلعدي زيغاعلف نم

 رى هم

 لقيولو لعةريشعلاقف 000 دقو مغدأف لويعء|مأو

 كد لهاا تمعر اذان تاكا ةتلب و وا اولا نعة#لقنم هنفءابلاو لئامع
 6 م و بص »

 رتل جوزعتقاىراردقلا فاي روتر ىتشيدسحو 00

 ا وةقفنلا ثيدح وسو هءلعدتلا فض ىبنلا لوقو َكئارضتلاعّئ معَ وح لكأي ايات

 ىمصالا لاق بئاج اللزكلن“ ول قف نافشلاّعنمهدتقفا لم ذأ ون نورك ل وعنك

 نمعتمل !نوحاتع اعماق لسقو ,مهتافاذاه غلا و مهتاعم هاك اذا وهل وعي هلايعلاع

 لاك اهلغق فن ىئاهلع أهم راج اتناك اضيأثن دن اىفو انههزغوجوانكوتوك

 | عضوردصملمالا د“ اكو مها اوعبمهلاعن مدن ”الوا دنع ةلقتميؤالابعلا ربنيا

 | لصالاريثالا نبا لاك ادالوأت داو أتآوعأو اهبلَخد هنا مس املا ثيد-ىفو. لوعفملا ىلع

 ْ لضالا قرشا لاهل اقو ىورهلاىلالوقلا اذهازعول ايعّتاذتراصىأٌتامعأ سف

 لانعاقاكا«تقزوطتم لان هتاف اامأخ هلا عركك اذا لوغو لاع[ لاب والا هسف
 نماه فريغو عامسنلاوريطلا ل ايعلاراعتسسي دقو .دايعأو لايقأ مسهاو كس أ ىلال

 متاهلا

 250001102077 ا



 "تلال عر تتم ىأ بانل نمو عضالف لقي 'ظ

ا بسكب بصب ىلع ان لوعة ثنكتاقومامكلا ٠
 قابسدُل

 خا 4

 قافآ بوب كح اوَ 5 ةيدلأ انه ةيؤلا لاذع
0 - 

 عج ؤهئمدالا لاق ' نطالب هولا يتلا اًوعىّشلا للا نءك رينا كع ٠

 1 ةهلاريبك ف !لوقىفىعمدالا لاهو .لضفملاريسفةكمرعيسفت ةرهاظوزعوةردبلثمتلوع
 ه7 ووعد 9و هد

 لوعملا كارد متردزاو 03 نيت اسكس رمغاَس تننأف

 ىذلال لوما ىلع ادسنس رادو تملااذتفو نصا رتل للا
 تدع

 وهفو أول بيو مفجر ]ب ايزوبأ يارس لوم ل بدو ةليموأاةبو |
 حاتتمال أرح دصقلا لع أوعبال سول ةلادبك لعلمك و ص هرتاذا لوم

 سيلا ئرمالوقو هيلا

 لوعمنمنمراد مسرددع ل هف * ٌةقارهم رع قاغشناو
 م 2# يي نا يا

 3-85 دو مور مدا د هسع - دوا 5< «.-

 « لوغملا مثلا ىلع لوع# ددناود .ةعمو ل نمل قو اغّتسمنملسقو ىبمنمكأأ

 0 نامهذم *« ل لوعمن مراد مبزدنع] وف 5 هلوقفلبقو أ

 عما ءاكبلا ىف ىداراسغا لاق هن" راق دفا ةقارهم ربع قاف شنا لامالنت كنا ىأءدعأ

 ىف لو عأالو قاكب ىلع با نأ ىبدسف ىتعمدنعانعال سراد مسمى لع ىلا عما غش فشلاكتا | |

 اذا لاهنت اكف ه اواي مالكلا رخاطد رتللهفدلوققءافلا لشدأو دنع انغالام ىلع ى للغد

 نأ عشر و ىف زر عقد سراد من ىلعلوعأ لأ ىليبسف مد ضيق فو هاسغا قاف شناك ا

 ىنءع تاوعرددمم 00-20 . الابهذملاو ءافشلا ب سوهىذلاءاكبلا دخن

 تاج نب حالا ىأ ىعو ءاكب ديلا ادع رادع ردن ليا نوكيا |

 ( رشعشلا" برعلاناسأ - 76)

 جلا ةنامتاهلصأف هلوق

 نيثلث اهيفناف كلذ سل

 اهلصانوكش انهو نيسدسو

 دقونيرشعوة سعب رأنم

 ملاك _لاخ ىلع وع هلوق

 ب.ذهتلكل صالا ىفاذكه

 هل>دلد روطأا نم .رطشولعلو

 يصمم ها م رخل



 (لوع) ه ماللا فرس * نيعلا لصف 61

 ا اينولا 37 لوعمالف لع سوك 5 ران ىبافالثثا ىفانأامو

 1 ظ مدت ذعب هملغلوغأ (كزدلباق و با ليعنمك 1 .ًاربات نلف جل انام

 | 2-0 تعي اصضت دارأل بقو رقاكتلاذارألنسقو كدب ىموتنمديدار أل يق قولا ن مهيلع

 | ةيرِسس او نواولاديذ_ثنو نيعلا خفي ىورن وافر ع ميناج اذ هاو هلاح حولا

 يلد ثفو ءاكبلانرددل!توصلد وعلاو اوثاغتساو اوما اى أ «انملءاول وءحايصلا 3

 ذه نمناكام لكلدقو هاف ىحلد و الاوز هولا ثيدالا عمساذانأك ةب هلع

 0 ات 100 ةنامل لالا ايووف ديدشتلاامأقننيفتقلاب لوغو مف

 3و

 هع

 اعل علَوعلا يهبل تأكي و ةلادهنلع تالد [هيلعتأ وع اديزونأ ولأ تنوصس موقلا تأ اوع 1 و

 اصملابىفم هن ”اك كاسه لك لوعلاو ثتامد املا لوقبعت 1 ىقنعتساى أ تن ورتسلا ١

 32 رغلالوق ىمحالا دشنأ آو لاف يياغنالوتمتاللاقي و هم هلوعب مالا هلاع وأ

 ومو د

 دئاعى أن ةضأ 0 #3 ذر - 17 03

 - م ١

 ع 9 لاو فاعيتايئانلا ن ماع قام ىلعن اعمل وه
 ا 1 0

2-6 

 مللارفاخف لبا هيلا بهذامكص المتن دوك تاو هنيعت بهذا ءافد وك ثأر وح

 ْ اياه عاشر روتل تلات تذا زاروا ولات تلاعو وذعلابذ خايىافاعوأ

 |ىقتعفتر كاؤلرل درغلا تلاع ىلا. للا لاكو ةدضب هرقل لع ضرافال لاقي ضنا لاف :

 ْ |ناسقتلال- ديف اهماهشدب ,اتن اوهوفضي كلا لْوعلوعلاو ىرح دولا انا ملعأو باسملا

 ىهف تااعاذا ةضيرفا نأ كلذو ل- للا ند : و د ضار هاا لهأ ىلع ٍ

 | للا رب هارد ريل اني لاو مهصقتتم اعب 5 اعمجيدكي برغلا لهأ ىلع مه ا

 ' ا قات ىلعشيدحفو تدازوتعفترا ىأةشب رغلا تلاعلاو هنألل_ضفملا نءعىرهزالاىورو ١

ّ 
 | ةأرمللراصو ج-تآاعماهل ا نأدار  ديبءو ل افاعسنامراصلاف :أىعاونيوبأو نتن ف

 ا نرتب رثعوةعرأن تناك عت لولةضب ر لان كلذو نّملا لصالا فاهلو عسا ْ

 امهسأنيا اسد سلا ني والل و اههسرمُس 0 ,اللقني ” رمشع :و ةعببس نم

 ا
 نس ب . مثعوةعيرأن متثالث لولا لسبقاهل ناكو عسنلاو هوني ريشعو ةعيسم مهي ةارمللو

 8 ةيرإم ريدملا ىتستاهانرك ذي دولا لكلا هذهو لوملاركذثاريماوضئارفلا ثيدحفو نا ودو |
9 

 اعومتالاعل هدر ددربغ نب“ :لاقفريسا ١ ىلءوهوا مع لكس ههجوهللامرك ا اءاعنال

 يسمن سس ل

 نا



 هأأ___(لوع) - مالا[ فرس « نيعلالصك
 هو مدد هم ةؤ ا .33. مم .اك ها 0 - 1س هوم

 لوعأ كنق ىبستنا وداو> 01 رربمن ضف ق 12نافتعز

 ملفا مامز بخ لع ”وصنوكيلب وعلا لابو قضوا وفذخت لوا دن لتففازأ

 ىو ساو لاا 1

 سودا تأوعأو هردص وتشيل كر ركأ »* ةجرش- هيلي وع هتمرذصلل 5 ا

 ,موس 2 وم

 هلوعو هلو مهلوقام هيو ّس :دعمالا ماكل ةوعو والا ةوديو يسلق تو

 دشن أوءاكرلا 1 وعلاو لوعلا ناف

 اليوعو" هلظمللا ىوكش 3 لاسر نينمؤملارمأٌعلبأ

 لاقؤ هب ىئاغتساو هياعىلاكنا أ نالفى لعلوم مولوق هنو ةثاغتسالا ليوعلاوُلولاَو

 ليوغلار ثلا هلاارتو هدا ولا مذلاوءاعدلا ىلَءةلوعو هلو , م-لوق ىف بصنلا بلاطونأ

 لاقيت ْيولثمةلكلْوتو قبر ساما واكو الاوعالوعأو لاق ءاكيلا وحامل

 اذالوُي لحرلا لاعءارقلا هما هئلعَد لولب ةوعلاغو ديزالوعوديذّدوعو كوع

 م ثم اع ه 7

 يشيل انسمواعبح مب قيال فسوةروس قانا دبأرق بول رمالا هملعٌَت

 ءاسلناثلاق "نق َلكو دلع لوع ىاوع ىلا ىنلاعو اميجمهيقيناينأ هيلع ٍ

 وه 2 «م9

 اداب معرب +داآناك ناو 00 اهلاعامةريشعلا ىنكيو

 «عذإ 1 9

 ريثكا ل اوقو باغل ]وعم وهف ىريص ل يعو و ا

 : نمريصلا لدعف ىرمعل 3 مهلا ممل و

 مسوغ و

 هريص ل را لع هلوقىلءزو< نأل قو ىذدع :وفذةريصلا ىلعليعدارأن 86

 ليعو نواه لو ايظا ردساوبألاكو ىنامعللا لاق هريغل هر لوم دست نيالا
 بهذم ىلعوشو ٌكالذردغ وأ همالك نمبيغب ىذا لج ال برضي هيلاغ ةوهام باع ىأ هلئاع وهامأ

 كو ون غلا لاقتاعذلا
 و م 3 9 0 #وعو و ست ا ماه

 امرص5نأ كلوي سلف 031 ادب : وراح سمح تيسأو

 9 5 .و 11

 5 ءرة فصيل قمنبالاقو
 و ةمع ه

 هلئاعوهام لع 0 06-2 #3 يش ىماَقلا ىدَحلْممَىَدَح

 ارز انبوب

 بط أيسر بع نوكي بلاطو لاق هللأو ارخأ وها هلا كبي ئنلل كزقكومزا
- 

 انافيطس 1 ددل_-ىفو كرا | ذهن رفلا تأ 0 هدر دركي

 طرض اذكام سدت نأ هل وق

 ل_ءاشفللءانملا لصالاىف

 طينضو سيذهتلا فاذكو
 ءانيلاحاعصلا نم ةضسأ ىف

 لك ىلع ى-عملاو لودتملا
 هم 5 داو زلاررؤ ارر هدام

 ري



 ها ءارلاداررلا

 انهبتك ل او-ءاالهوق

 املههامةياهنلا شماهب
 ىدهعساوه سالري_تناك

 لهو لوع اللا ىعملا

 نازملاةقصديريوهو لوعبال

 هبعلوعلا ىو لدسعلا
 انأمهلوق هلدلاىفد ريظتو

 قئافلا ىف اذكتلعف ىذا
 هعيتت هيك ها

 الدخ)ا 1: مهلا شربا م نعل لش ا» 0

 يوناو ًارملل لاقي ةذيبعوأ ةفياطاكمظع ء'الا كلما ل_هاعلاو ةديداش لمع قو

 امش ااهلييع لهاتعم م ةريرافالببتاوامديمأرب الا ويدي لافاكرببا لاقل

 ل زئتلا فو قدا نءلاموراعًالوعلودب لاع رولا ىلا م لا قلك لوعلا «(لوع)

 اا لاو اولوعتالن أكد كلذزيزعلا

 0 ا نيزاولا ىف اولاعولوسرلا لوك * اوحراطاو هقلا لوران

 | دينا تندمبؤو ىنايعللا نعد هلام لئاعوهف ًالوءْنا ازيااكلاعو ناصْقْلا لوعلاو

 | لادتعالا اوءا وتسالانعليمآالىألوعأل نازيعّتْسَل اة وكل | لهأ ىلا 3 هنعدللا

 زد كلذ طوق نعمريسفتلا لهأرثكأ ألاكو .رخآالا» نع هير عفا اذ نازي لاءلاقب

 0 5 اع «النأ د كلذ لقو اواو اورودتالن أب زق أ كلذ ىأ ولو دال أ

 | لعب لاعأو الوعل رلاّلاعيرعلا د:عفورعملاو لاك يفاشلا بهذلوقلااذهىلاو

 18 را اسما هرعلا نمولاقإ ”رةدق ا اذال وعن لخ رلاّلاع قاسكلا هلابع ري اذا

 | نادال الارعسفتى ىفاشلاه يلا تهذامدي ٌوباذهو ىرهزالا لاك هلا .عرتكحاذا

 0 يب فرعه دنعدقلا ىضردنال هس: ىفاشلا لوقولات هطضوهظفحامالا برعلا نع ىَضال

 1 لاقامفتشت ا تبنت )ول كدقو اك نيالا شعب سباع ضرتعا دقوا جا عفا لا

 1 انتا موقلا لاند برعلتانغا نمهقرعيالامراكن الا لعن أى رض ءاازوجالو

 ظ 1 اليلو بوذا لوقو بلقلا لمان ٌنئاعدلاعرمأ لاق و مَكاَقَتو

 ا 0 4 ١ عم ماركلا يلع 00 0 نحل الدلم ىلعاكاذت ١

 0: امهاتنا ماو لحرلالوعأو حفأاذهلمهنون بقه كالو دارأامنا

 | فذسو لوعردصمالاو عملا « الوا واوان م عم «* هلوقامافحامصلاوءاكملا

 || نمساوي ءزحلاد وقرا رحتلوعلانوكتدقو ةلوعلاو لد وعلاو لوعلا م ءالاوةرورضءاملا

 || "3 ىلذهلا عيل لاق اكببالو» دنربغ

 زا 0 لكلا ملا نمو * انديكتو ىدانباست ف يكف

 تيمكللىرنادشنألب رعلاكلذكو واكب ايبوسللا عرف :رةلوعلاو لوعلا ىرهولالاك
: 0 

 لودملا ايصلاوذهتلوعب 23 رابدلا مورو و

 ةيدعنب هللا دمعنب هللا دسعل لعت دشنأ د هيلعلوعءأ او



 (لهعإ ".٠ :ماللات فره نعلال صك

 ةد د2 5 مءاسمو رع

 مال اروي سنع تطأ 31 ةدلب ىربستعلا لضب ٌفلكو ا

 ةلوقتولاف دابا موس نالياإو لاق داضلا فكنا قرر 1 نع وصال لاسفل 8 ١

 لاقفؤررطلا اذه لضانا نا ءرعشق رك قذزرفلان ؟كلذو قيرطلا نانا طخ اذاةمآغلأ
 قيزطولاع اذه لاقي نأ عش ٌلَصنم لكتأ ةماعلا تنظف ءترساض ماسلا رطدارأ#

 همسعوو

 اطخنا ىلعهمَصو هنأ سائلا« نطظفباوضلا ىلعهف دوق دزرفااو ميقتسسهو هد رطوهنيلصنعلا

 ءىطيلاودةءلاام_هالكلاعَتلاو هلَطْنعلاَو .عاركن عتيو كسشعلا تيب لطعلا «(لظع)
 3 7 ده لوم. . يهد مور هه هم 5

 ةعب ربسلاةقازلا لابمعلاولوويعلاو هل علا ول معلا( لمع باصلا لكدعلا (لكنعإل

 لهعلا فدشنأو
 )و2 2 صوم و وس وداد هم

 طوسر داب ءاهيفترع دي اموت ويتندلب و

0 6 , 

 روكي الا سورا كار ضر ةيندع ِءّلك تآاسلاجر 9

 لبقو ال يعيقتالاولبالان هرك دال معلا لمقو ةديدشلا ةبنصتلا هللا وَيَا لقو

 لاقرعشلا ةرورمذىف اذدشمل هيءاولاك اعرو ىرهولا لاق ةديدشلا لمقو "هلي ,.ىظلا لمعلا

 ئدسال ادّئْرَمنيروظنم

 قولان ءاقلا فئيضتوأ 5 متو ألبا يلدا
 سه ا مومعم ع مج

 ل-وعوا ءاندنو كزانبب 3-3 لا ئاهلا ميول

 وهم و

 ل والا او عد د رمسلا لماكن ءّذ ناكل قيما لي و |لاو لذا نبل منقل مالا هدش نسبا

 ه9 سم

 ”اردو ل صو ببس ةرؤزضلاو ءاشلا ها رسأف تغقولا ىف 0 0 افادعلب رسلاروطشم نمدارتأك

 0م

 ارانداوالاقا ددسن هل .يعو لدية أس هاو_فكؤاذا لول هع ةأرملال اهو
 ا

 د هددك مج 9ةنل29 ىهس

 تاوذلا دع ”هلمرإو * لمعم مص اعد نأكل
 . ةمءوس

 لم

 لاح لي 7 نقم 5-11 رع ةوناغيضٌانم مَ

 ا لان الاه اا *لمعةقانو نم لميراق الجال ةوطع

 مو م مو 00

 رذاعنوكلاو حشنلا بودتنماهب * ةيقدشل وأدم ةلاجي

 اذكه حلا لاجرلا اوشان هلوق
 دقتبللا ادهو لصالا ف

 هذ هى ىرهوملا هيدرغلا
 هيضياقو طفش
 هدمه همّتك هر رر2 فالتخا

 ىاذكم ل هعالا هلولق

 ءاتريغب لويعالا بيدهملا

 هعيتع د هماكر حو



 (لمتم) 1 مالا فز تيما ل سقم ١ ةقاا
 دىنابلاةلزنج اف ىدعالارعشتمكءلع لاع هنأ ءالسعلا نب ورعاه أن عئورو داّرهلا

 وتب زئاطوم ثيللا لاو روفصعلا ن مرغدصأر ”اظوهؤلاق بيلدستعلاو اكركلا

 اق ةرركسح مال تسكب ديلا إلا ماب تل ناكها نا

 58 4 0 0 2 ١ 5 "عا ازعشضعبادشنأو

00 010 1 

 1 ا للا نميسش أور.« ةج فاذا ل دثعلا
 ياتو كيد رثن ةعدر ازواج مع اا تاسع 10 اوفو ردوا لف لدا .ءلا عجلاو

 ١ فرخلا ناك ناف زيغصتلاو عملا ةئم قت مث انزال ادراة تالاوذلا ورحم

 ىرنادشنأ اوهنمىدنو ىارزلاىلادرتال ام اف ننال اودملا قورح
 ك6 5 15 :

 اهنالَدْصتاماهلا لدانع « اهتانحالط لف رك

 هداك هو“

 رعاشلال اف نينتلا همسه دنع نهاو

 < 59 2 سس 5 سب هس

 1 اهات سيال 31 م باكل ىذي التبت سبل

 قدا نول وخلا و ةعب رسلا هن وقلاةقانلالّدنعلا ثنا ىرهزالا (لسنع)

 5 0 8 ا ها ذ ىذعالا ىرهوالا دشن ثذلا نال

 بهي و هع

 2 م 1 لعل لزب رخل 5 دانون

 اوشن خت يشومف لا كامبل ةلغلاش قرهنالا(لصنع)

 سو بص

 صالا لاق ةضوحلآنادشأ وهو المل نع هللاقن لَ هنمل معبر هربثار 1

 هاا ميسش1تاننلتعلا ىرعزال لاه تنن*الضتملا ركب ولأ لاكو هلك أى عرذق ألف

 0 بس ةذمشرعأو تاركلا قرؤك قرروا

 0 1 ٠اوورب وان بل لال

 لما مماهام اك ه ةموأم" ءاوأ-قبزيذااو“

 ولصاَنملا عب اوهلشم“ ذاَمملاوةالستملا وى ربل لصملا لصنع او لصتعلا ىرهؤملا

 [ذاذا لاح - للاعب و عضوم ل دنعلاو لاو و لاقشالا ءايظألا ه ىدت

 راهُزالا ىوزو ةرمضملا ىلإ ةماهأ | ع نةقدرطوه لمست قيزاسو قليلا قرم ف

 لاق قد ولا مساغأل نسال ,ممدقق دز درعلا

 راف دام ماوعان جالس سلا 32 اناكررودصتراجشاٌن كامو
 58 موقق

 . مان كسلا ىداو سيما * .ثرسايف نيلصتعلا قرط دارأ

 آ

 2 تس 0 و ا مم سمسم حج حسم - مسلم سس ل ل ل ل ل بل ل ل لل

 د



 هول (لدنع) ماللاف رس # نعلا لضف

 مدورممع ©

 5 الكاس 2 م واسال ىو * الامان 0 الا ثوّتم4 تلف

 ا ةءلاو لمعلا ةأرملاةراظم لاب 7 ديدشلا بلصاا لتعلا (لتنعإ)

 ةدايمنبا وع (بىدسالا ناو دو لاق

 قولا اهبباَسّْسال ١ رابذ 0 ىتلاةدايمْا اكمل

 9و وةمءر# 6

 رع 03 اهلجرْب لصقل اهنعُتبراذا

 مه ءو م3 دوو

 ممارغا هع لال 1 ف »* هقوكسأَهلا عضوو لتنع ادي

 نا 00 روب الثا ل.ل الا هيد هدب ىذلار علا رابذلاو 55 :أءايلابٌلبمع ا

 ا 60 ءاتلاوزيعلا مب لعلاوهو ور ويلان عناق

 نبا لاك ةوودلوكغلاو هماظعتدي وهج رسل ذا ثلا لعمل ((لغء))هيوبيساكح
 2:5و 59

 كلذكو الازه :..0انخ ووالل اوفصعلا ئرهزالا اهتفصةةمقح ىلع فق الدبرد

 لاه _هازلاالالكقلاو لكلا نيانا د أقوي ل لاك هن واننا نعىربنبائككو لجتتلا

 أل معلا ل دنع (لدنع ضر'الا قايوهو ملا نعل وهماظءتدباذا مهردلل شلال

 ةمطشلا سأرلا ةهظعلا ةقانلا لكتعلاو هسارمدصلدنصو دتشا لد ل قو هبصعدتشا

 لثمسأرلا يظعلاوهلقو ةلدءىنالاو لب وطلا لددعلاو هلي وطلا لمقو ةديدشل ا ىهلمقو

 ةجازتفىزهزالازك د“ تبوك ورك دملأ هم ىوجتسم لأ رلامضضلاريعبلا لعلاو .َلَدعلا

 باغنع ءرهتىورولاق ضعبب أهضعب ءاضعالا تملا قوذلا نملدّمعما لاق ديالا

 ئي :ورو» الية باو ىلا هلاو كرش زالالاك لَدُمَِبانماسعا ريلعحو قونلا نم ةلدتعملا لاق

 هدشل :؟ىلاكلا نأ نانددع فأن عرش

|| 

 هدر بمص

 لم "الا مانّشلا ُتاذُتَلدَيْعاَو 5 لدن اولمملاَل دعو

 ىرهزالا لاق الئام ناك امدعب نول نايا عدسا لان "الامانسسلا تاذّلادتعا لاق

 ناقد باوصلا نأو عين الدفا براحتز عمم اورعذلا فرحا نأ عتب ذو

 بسلا هولددلا نمتلدن مو هرتبغو مان_سل !نماهاك اهواضعأتادتعا تنهاذا ةقانلا

 لدنَعو توصي ىأل دمعي ليللاو اناولأت وص رئاطل يل دنعلاو عيارم سلال دنعلاو شأرلا

 تيبالاةدئازرعيقالف ةنان نونلا تناك اذا هن هويدس لاف ى ةرهوذلا ةاَدرعتَّوصاذادهدهلا

 وهىرشوملا لاهو ليلتلاوه ىارعالا الاف روغصعلا نمرغضأ ارب ”اطسمل د معلا ىرغزالا



 قاذكه اهيىدمي هلوق

 ةجرت فى أسسسو لصالا
 اذكروا. ىدملدنق

 ةناورلارركل حامعلا ىف

 مريم هتك

 سارسهملاباهلع قد ةوق
 هعمتو هدربس نبأ :رأ.عوده

 قدي ىرهزالا ةرايعودجلا
 ها ءىثلاسارهملا فاهم
 بكيفك نواهلا سارهملاو
 ويتم هيتكا ةغللا

 ىف مد-ة:لئاخل بط هلوق
 امهلعلو لباندلللعةدام
 يم هتك ناتياور

 يس لتم) .٠ مالا فرس م نيعلا لصق 5

 | نم ناانلع واش ًارانالرظنهمفاذه 0 3 ع درشلاو كيف وهذادب دا او مك مك

 ظ نمثل دوهمالسا نمةعاح هلتءاج مث هاناعوام_: دداّقّتعا لعهالجو ناكرم هنيبدأو

 ْ |ميقوتلاوهلقخل اكد رش قاهنأ ىعشلا ثيدحىفىذلاامأ و نيحلاضلا نيإمل "رج

 اال يالاو لُهرو متل ى عملا يش لك نملكسَمَعلا (لنع) لاول تعلو سلا

 ىذلا*ىطبلا لّئمعلا ليلا لاق هيايثلدطو ىذلا لّميمعلاو ةمسملالب الام رلتنمعلا و

 هيفا اكليقثلا ضد اوه ل ةو ريمذتلا ىلا جاتصالو لمعلا قكيىذلا عداولاك باين لبسي

| 

 2و

 يممالالاتر لوعولاوءاظلا ن "ا وطلالتمملاو لثام ءلاهسعجو هما نمأطد

 مهتلاوبأ لاق ىنرتملاريسقلا لكيم هبنذلايذلا لوعولا ن لمعلا
 اجامما»

 ١ هك

 _ لداكىراثالا وكت بكر 1 لددعفاذ ا

 لمثل ةداسابس دلو لكمال نام س

 ألبقو فايا نعاس دلالي أو .هيايتليطي ىلا 0 :دقو لاك

 0 ا ربزباىكيولجرلاو سرشااو لخاو دالا ةفصنم وهو ضدرعلاديدشلا مْدحضلا لدْممَملا

 0 ٌريكلا شكلو ملال رلاودبمالاو سرفلا هنأ ل مِمعلاريسفد> ؟سدللاك هن ولاخنبا نع

 1 5 نابل لسشعلا «(لبنعإ) دايزنيدةتريغلي دلال وطلاو فوصلاريثكلا نقلا

 7 ريلاف اشر ظل وذاع لا "لد وط "ل. سما 3

 ليثلار يشم ذه لاول لاك * اهل: 8 ء قلطلا دعني نهَراذا

 أ لاقو ظيلغلالب اعلا لسقو طءلغلا رولا لبا لاو 0 اره نا ملع قدي ىلا ةيشملا :للدتعلاو

 01 تان نبمصاع
 مقود عع

 أ ٠ للا ئسنْرَ 5 ليابنع 1 نوفلاو « لان بطانأو يناعام 5

 0 همم ويدل بلصلا املي ءانعلاو م حاملا عست ل ثمل ةدعلاو لمعلا ةأرملا ةراظما اقم و

 أبدعت دشنأوةراظبلا للا ىلا ىلمتعلاهي ولاخنباىرب نما قااوجوقلا او لشم متلي لوانع

 ظ بى ىحيرتىلدعلا عب 0 عيْضتلا ن مىأن 2 وساد واي راي *

0 ْ 
| 
 ١

 الباور عوبأد ثنو يلا سما ليما
 22 -هدو هموسمو ل سو

 ع ناطإا وهلا ىشةةينماذ * الم توزن تأرام
 م

 * م او

 دا دق ةيروعدن ماكو * القال غانا ذا ١

 تلاق



 (لع) ماللافرتن « نيعلال ضف

5-120 
 أم وتلا ىلع تالف لجو هلع وملك ام انو او : وبن ةدعاسلا مادل#

 ْت * رك ارَدب لماوعلاو ةلماعاهدجاوهمئا اوقةبادلا لم اوعىرهزالا لاق لبحر" الأ لماولاوأ |

 قد ىلا ىو نابع .رقبلا نملماوُعلا. ئثلماوعلا فس ل ذاكزلا ثيدح فو ةسانلاو ||

 نكس هنكاعو عزل اعد لبألا ندري كا اذشو لاما الاف ليمتسلت تو
1 

 لمعم قلو رطو بعت نودوهو نانا ل املا لماع دقو لماوع ا

 هلوقب 0 ”هنأالا رس لو هكعلمعتا6 لم كتةقملاَر أل ىئارسإلا حو ”لوا مب ىأ

 اهداو صقرة هات تلال جر ماتو م و

 لمحل أر ثاركتا ىلا ٌقزاو 3 ل هيو أك مأايأهبش

2 

 ةمأ م ءاو مح اكسح دولا م 1 مداعنب س قوهو هوأوههسصةرىذلا ديزوت لاق ىربنبالاق

 وهفهيفهمأهتلاهىذلاامأو ليديز تنبةسوفنم

200 

 ٠ اك ادب هبت أرض 5 اكس ذرات أامأ * لابني ضارا أديس «

 ا لاو ىرهزالا لانا

 20 لت ويلي للعب *« لو ىهسوتاركحف »

 عاقرل راند يس اهلا "رل.بق هل ماع ىرهزالا لاق ب رعلا نمنايح ار وا انو و

 ىشعالا لاق 2 دلو ن ممم رقم ان ع توا هلماعوهو نول ام هلماعو لماعلا

 0 ا نهد ىمىح لماعأ

 مدا دكتمالا سفلا ىلا ف اوما ساق الاوو

 نباىور نيلماءاوناك العا لاسقف نيكرشللادالو أن علت: دخل او عضوم ى-عوأ||

 ىلا كلذ ىف ممالادرهنأو مهنعلئا للا تقيل هنأ مهوب مالكلا!ذهرهاظ لاك ىاطالا نع ريثالا ٍ

 عار لملء دقىلا هتدقلا نال ثان ار فكل فن وة ملم مهن اءانعمابمتا ولجوز عملنا لع ْ

 نيكرسشملا ىرارذفتاقاهنع هللا ىذرةشئاعْت,د>هيلعلدبو رافكلا لَم لمعلا ْ

 اننا دولوم لك أ هيف لرابلانبا لات نيلماعاوناك اع عا لاح تل قم تيكن مما

 لماع م نم لك فنا ءاورفكسسةرتوام ىلعوةواقشلاوةداعسلا نماهلعدلو ىلا هن مف ىلعدلول

 نألفطاةواق ثلا تامالع نك هملعر امام ىلا ةبقاعلا قر 06 ايلاف ْ
5 

 نبدلا فاصد د ولةعب تأ ل مق ت وع رانا وام_ْمدداقتع الع هنالك نيكر

 ع

 ند هما ةفصصىفق.س

 رءاشلا لوقءذه ل.قّةمزلملا
 ىل_علمكشملب ىولبأف
 اروح ردةساو مك اصأ

 انيتكوابوت فلل طضريغنم
 ىف هيلعانرثعمم كانه هيلع
 لاقفقوسدلا هرسفو ىنغملا

 ةسليلا وى اوطعأ فوادأ

 اههحاصربق ىلع ةعنةقانلا
 با رشالوباساللاب تملا

 واولا ذب ىونو تومتىح
 ل ىاودلصأو ىوهك
 مغ ىلع ءاءفلالا تباق
 ىونلاومهنمرعاشلاوليذه

 رفاسملاا يوني ىتااهسهملا
 هدعص هويتك ها

 بدذهتلا ىف لاف لزنو هلوق
 هعوصم هتك ها ىعماف أ ىأ

 (0ل ل



 لع نو نيالا فرع «.نيلالسن 000

 ف لماعملاو ملم الج رالف لَنا نيام لع دلما

 دعا نومي مولا دلَمعلاَو نيب زايغا مالك تاق اسما نق ارخلا

 يمر جرادات ز اتوا فام لمعي ه ماسي[ ماغو هربوا ًاروحوأ

 ءيثلا اكد لغلق ناش نم ىلا ءاهالاكو عزامباو بسانلاو

 0 ب عىلازعالا نبا كو هّلعوماذأف جلابنيلمعلا هبت ٍِبا ارعالا نماعوب ةنقثدخأ

 ] و يقوم ونار كيت اعنا بلا ميلا نوكتونيعلارسك,نيلمعلا

 0 . 0ط 5
01 

) 

 ا

 2 لاق كلجأ نم تسع كل تامءادقو نعال كلو قك اذكره أ ىف ْلحمَتتال لاهو

 0 اهلا لمعتالا ولع نع اهلثاسل ليلا نملوفتاهناغسضاكت ىليقعلا
 ب <

 ا 50 ل اكن دباس ردت قوس يعسوألاتو كلاَؤَس فج رَهَذَل سلف ّنعتتالىأ

 ٠ اسرق فصد ىدغملا

 < 37ةد م - ايبلب

 0 . اهانقإؤللاويرظو رس * ودق هلماعب 2هقرتو

 مقلاة بالا نمت هلدعملاو رطتلاةد عب نيعب بقرى أ
 008 الو لمعلا لع ةعوبالا

 لد ويسسرتت و نيو لمعي ىو ١ أح دقو ةغللالهأ ل زوقا ده ”ةالالا

 ةقاشل اوريعبلا أم مبيع هنأ معمق لمعي ءلم سلا مضي ةقانالو لَمحيل حملا ةيال
 وسدد هوم ونه امو معلا

 ١ 7 1 اريك همر عجب لع ةسسوملا 0 افلا ةراغسواب العش لعنال لاق

 لمعلا عارك لاكو 0 ورك ذم اذجاوللةفص نوكينأ

 3 1 ٠١ سياولا ربا اتئأو تالمعي عي اور سلا مرسال قت ماةعيرسلا ةقانلا

 موس مه 2ءو<

 لزتاف كعمل َلَواَسَ * لبدلاتالمعبلا ديرد زان
0 2 

 ةلاملا نب 'هإ_عةقانو ةحاو رنبهتلاديعل نيب نيدهنأ تاّقيطلا ف سامملا اركدولاق

 سم ياو

 تال ديلا م : ياطقلا لا تاع 2ك ”ةلمعيلا لثمتةهراف

 را  اناوقتا ذه ىتشلال قيمنا دلع قالا
 ش م و مود م 3 فدو يوما
 كاان لتقاتبدحا_ تآمعفةفانل ١ تاع لاق نو 00 جلجب

 تعرب أ ككمتفالاوارن الا ثيدبنمو قاسُنالوٌتءالىأدعاستئالث

 وقنا ربخأقاسلاوٌ قانا ل مي نادغل ثردح فو ريسلاةدشلاهينذأ ت كرت عرس اذااهنال

 0 وهتالعورلالعو داو وك رار ذاحهنأو نب حالا نب عمج وهفانشافوأك ار ريسلا ىلع

2 



 ٠ ماللا فوت ٠ نيعلالضت

 هيلع لكسب نمد لنا لمعي هن ى رتالأةمّدقتم عدا ارو هذههملع فذ هبلعُلكَتي .نمدارأ ارآ 1

 الفاف ميشا مدد لانك اذهىرهزالال اق هسفنل لاقعالاو هرغلَل معلا ليقو |

 ل علا ةنلابلط را و هلام دال باو هتلر |

 د هود هبل ناو اوت 00 0 0

 و هم ا م ءءء

نما دور يروا فرخلااذهقالاادعتم ااه ]عف تن ىت علو لاق لماعوهفال 0
 

 20000 واط بةلام ريسدل |اوقك ناجل كا اميل ىجتجالكلا رئاسفألا و المع |

 نةدعاسلدشنأ و هبوبيسء اكس لمتوذ لل جرو اون ناك اذا لول جرو هيبشاموأ ْ
 -# هماك

 ميل اتا واثار رطتناب ٌلَكاَنه وملاك 25
200 

 امال ميساذذو فرظوهانالاقفنن صلو يو هنويدس بصل |

 ع "ويطمى لعل 508 رمل و - بلاست نمدسج وي لاذا لعق لامعا ىلع ثلا لم | |

 نالاق ةرصمل ا ىلغان الفت لاين : لمعلا ةءاونلممعتلاو ذك نالفلمعتو لمعلا ىلع

 دسللءار ةلاددشن اامامأ اوالماعهتلعجو هنيأو حج تلت نوكيذ فو الا

 مواكو ةبدل مارس 35 يسن ل ءلوتؤلا
08 

 ةداضعلا ىرهزالا لاق ةبن .رعلا ىف تاكل ل داع تناكولو لاك جتتادانع لعل عخدأ لاق

 هللا والم هل هجم لماع و لهم عجلت ل عفن هناثآ و ارعفص هوانا دْضَعلا عجدسل ديف

 8 تلاوربللاو ورمستك# اهل اولد اذا لمعلا هللا و 0 نيا نالف لمعت 9 ملعأ

 لدنرلا 2غ و بسكلاثدنخ ناك اذا لمعلا ثيبخ 047 رو لَم ةلاحلمعا ولام هلمعلاو

 انفالا ع ىكناك ام بردعلا نم رضا لا و نيبال ةصاخ رمش اى هنا

 هلك فاصالا نعزيسخالا ةلامعلاو ةلاَمعلاو تلاَمَملاَو ”هلمعلاو لمعلاو لاا

 لتر تمنقا قطر عت ساو اههانامهتيطعأ ذا مهلا موقلاٌتلكلاَعبو لماما
 يأكل موعيلعهقلاىسدتالوسرد هع تع تطعم ىدعسلا نبال 1

 لمابعلا قرر ضان ةلاّمعلا ىرهزالا لاك هداعوهتلع اهنملاق لع ىلا اطعأ

 انه دوم هر وءيسسابصت هلوق

 ْق وك اًةرامعىهلمعب
 هبوسسىلعدرو ى-غملا

 لاعا ىلع هلالدةساىف
 ليلك اه اشىت- هلوقب لمعف
 هعفلص# همك هأ كينلا

 لمعم نع علم هلوق
 ةجرثىف بيذهتلاةرابعوملا
 د_.ضع نالف لاق. ودذع

 هدضاعمو هيداضعونالف

 ههفاربو هنواسعي ناك اذا

 قنس لهم وأ دبا لاقو'
 هريسفتىف لاقت لا ةداضع

 نوكي اهدضعيوه لوقي
 نع ةصو اهنمع نع ةرصص

 هأ اهقرافال اهراس

 هعيفص همك
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 7 يل اماةمريصنعم نمآ ومن »* مالغامأكلاهّكرعل
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 |كيخ ليادبكلدو هامل سورت هللا .ءْلَمل .الوقك ىلع ىسععدوكنو

 ا مهمل وق دوذى اهريخف
 27 كر ا

 ا ليزا تبدا يش لعمان: 3 ملك لوقك ماهغتسالا عن روك و

 ا تاماولبتلا مهلا ذيل .هأ ىلع ملا دقت ردا .وتطاجب ديجتال و 00 ىعع

 1 فدع
 1 : ياو كلذكسدلونابْسنملاو نّتلا ةهجنمانههٌلى عمتأ معن مكلترغغدقف

 : مذو دم او سم و سور ا

 ٍ الانبجرو لنا يلمع لفت لحلاقي و قيقحت هللا نملعاو قس ىدع عع

 صاع بمدن هز

 0 'آ ا 1 ديزوبادشنأو ىاعأو ىنعأو ىلع
 هو مث لص عموم هدر موو

 . ادلغالبخكونيرامعرأ » لعل الر هتاماداوج يأ

 ا ع 2-2 رعي ئيطن اطل ثيل ذهنأةديسعو أرك ذىربنبا لاق

 1 5 ظ م اكو توتال ةيجدإ ات لس 00 اه ةدمصقىف

 نثرت كنور و 0-0 د 2 0 3 53 آل م ا و

 0 ىئذهءع 4 2غ
 |اولا ودق ةريصق وسال وق ف ةردلا سل ةنالّسال 00 :وتيرىادوادس ملاك ف قولا ىفءاهاه ولد 7

 مر

 ميلا تعحتر عزب سبعا ب بوعي لاك لد_بلا ىلع كلذ لك 1 رورو كلو لعل
"9 

١ 

 مسخ ا ولاه ا 221000 تزيناه ٌرافانلمكدعأ * لوش
 00 ا هيوم د ا

 / 1 م. ادن البو َنيرئامكرأ 2 5 20 اره تاماداوج يد

 |ةنشم هلع نيلماغلاوتاعدسلا يق لجوزع تن لاق «(لع) 2 والو قي موضعي 1

 يل دلال عاسو لماع مهدجاوا بادئ يتائاتنسلا ياخ

 هنالدتا كارز ومان او هديك لماع رو هناجو هوز رهلاعيدارأ نقدي قا ب ومو ىلا مع
0-1 

 ه ص <

 || لجرارومأ كوكي ىذلاوهلماسعلاو تادتلكنفد ةقفنلاّن هل ترف نهساكتروخال

 ادم عيبا وكف نمل لما لماعاك رلاَح رفق ىذلل لمقدنم دو ه2 07
 يمالعم.©#

 روس م
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 حرخشبر ..ةلامالاعكن ونرتصؤرهدلا ف ورملاعل نم ماللأ طقساف رهدلا فو رص ام مان ظ

 فو رم صم نعل حل عجاهيسن ندو فو رص ورم نمل وقىلع انهمالل نموا | أ

 هتلأبف ةرفدلا فورسص لعدشُ ءا ارغلا تعمسو نامورْنبالاق اعافتراىأ كلام عمو رهدلا | |

 ماللافورُّصتضةةخافا مالو رهدلا فورصلالءانعماسغا لاف فورس عرسك | ْ
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 مالا زسلا رطب لاك لك امه هه اك اَنعوأكلءاَسأا * جاتلا لاه فوكو وجر

 ةغانأدز ولأ كح و ديه ريسغا دحاوأف رجام_علعشمب وسسامأ ولع وهاعا وةدك ومةداز

 نك ه9

 ىونغلا دب وسار بها لاك ديز نرد لان مماللرسكيو قابس ديزعللع

 بيرق نمراوُملا كلم 0 اينأنا َتوصلا عقراو رجلا (عذاتلقف

 رعاشل !لوقىفاهب 0 ولأ أرك دل د ءنخالا لاو

 ع ه-9 هه

 ديساو أر يهز نمازاهج 00 اييلع نكمل لغل 1

 ا يهدأ ع نك ركب ارو نمد فؤاد يويسلا تأكد الاوز

 هانعم باعث لاقو ايلاماذز موك مسهل سلو لا نما ناجع

 ه7 هد |

 كرات كادآو ل تعايش دك ىلاعت هلوق نع هلأسةنأ أس نول نع ماس نيد مش ربخأ رث دما

 ديا ىفعضاوماهل لمآ لاك اونمؤيلن الذل عافت ”ةكءانعم لالا ىحونامنضعَي

 و5. ممو» 0

 اوم ورك دم مانعملاهزك دمي للون وقتي ىلعلو تورك دمكلمل هلوق كلذ نم

 0 الع انيقلَطنا لو وقت :راهكرأ ىقععاهتر أ لكل دبا ديلا تب اكلوقك

 نودشن :ونينفوكلا ير عك ىعفدو رايي وكت ل كك يرابنالانالاغ د

 ا نيستا »* قي

 ننفلا يما لوقك أَم .لأءانعمو املا عالم ئرتكح اًنظنوكتو
 هء- هع عضو # ص < م 6

 ىلدهلاركصلوتكو انبون نلدبت نايم نط ىأ * انوي نادينا ايام لعل
 ١ و

 نملصالا ىناذك اءوهلوق
 نونلا تعب هلعلو طبضريغ
 كنه ىذلا قيقرلاودو
 ةباورلاررسو حاصلا ىف
 مك ها
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 ”لءو لءولاععجلاوهلوق

 هع و لصصالا ف اذكه

 ةراسعو سوماقلا حراش

 للعء ىلع عمو ىرهزالا
 لعالع ىلعو ننتمضبىأ
 اضيللعلاو اذهدعبلاكو
 هءلاعيام وهو لولعل عج

 مدةنامرخ آىلا ضيرملا

 : سس ررحو ل مأتفةجرتلاردصىف

 مل عارك ع فلا لاو للا اهيل نو سر بشل م ٌتااَحَ دو اهساشن نه 1

 توك كانا لَا لاقي و « لديلاعي 6 داس بوصه خ .بعكل وق هنمو 00070
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 ةأرل مودم 0 ان د هدو م اهم م هم

 و قروش سعو سوعرقو لوأهينيماَتسسلا ىذريسعبلل لاسقب نأ رت دنت لع
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 هيولاخنبا لاو يشي ليا ذاعتاوهلباو طعن اا ذاركذلا وهلبقوا .اعنجب رك ذلا

 تاتا قط الان 3 سرا نمي لانس ال علعلاو هوو

 ظ ىتلاةبازل مضلابلنعلا لبقو لولو لع عجبا وتدل فرط هو باك را لعف رم

 رك حاصلا ىفو راقت نمرك ذلالاعلعلاو لّكلعلاو نال كلا نما لع فوم

 بارا ضاو لاشك ىأ رمش لولو 2 لوم ول ءارفلا لا لولو ذفانقلا نم

 | راواسلسمولأ لما فاضبأ يع ذيوهو كالا عج او ةقرغلارس كلايةيلعلاو

 دوطشوأ لاو ةفورعمةغل ىهو اها مناع ةأحاو ليهاجىأاذكواذك 0-00

 لاق لجر مسا "لعَتو ديعسس اأن نءهاورنمىردأالو فرطا اذه فرعأال
 0 م رمان عدس

 ما رحىلع اهكلكماَدأم * رفاسمن لكلب انامل

 ١ : 1 م هس اوم 0 دو م هداوم

 ووو وقنوات زاسلا لوقتةنرعلا ارا 0 لل

 امس م

 اال ع قدزرفالدشنأو
 5 هر ود# ةهيسرر

 اال ديالا باو بالا #2 ىهتناو كلمت لق ف ترمءاذا

 ءارفلادشنأو
 موس

 [هلالواس تن ردن نأ نأ 0 انجامرواهنك 0

 ظ راسل لانذلزتل اوهام كدلك ل ةكوكللءاو ودا ارأمممال كلمه راق نبذ

 ١ 8 راامهانمو لكلا و دارأ تبلا كلذ قدسنا لمَ ناكم اعل واع [ناكِم لح آم

 ١ هلوق لاو ةرثعلا
 ' اهتاتكن ممل انادي« .اهتالودوأرهدلا فورصع
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 3 للملا لابن م ىنيدعمال اود هل وق نموه :ولاق بيطد هبيرة ةرلإةليللاو
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 براقتما“ انيناك اذاولاقف ضو ل نم براق فلول ةظفا دما ونألمعتساو اهتومو

 عراضملا مثلا لاق عراضملا فيل معتسا كلذكو لوب خ ببسي نمل ناو ع

 ولست :رب'ادلا لو سدلو لوألا لوا عم اينو و هلوأ ناك ناو هن"الةعتارلا ةرئ ادلاىف

 هلدحو ال فالاو هن اظلم : ناو لع ىلعءاج هنأت رئازلاج رطىلءوهاسغا ده ىراول والا
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 لفوز اولا لدلاو نوُددا هيلع نولو ياناسو نجاولاق اذاولاق . تلعن
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 فاقلابوهاذك ةدقاوهلوق

 ةجرتف قلو مكن ا ىف
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 هعيفصهيتكا

 اذكوملا ظفالا دهريصيو هلوق
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 0 لعاب امو ل نمناوحأ اههلاقو ارش 5 هتاهمأن أتانا, ىءامنا
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 وح 6 ٠ الو مومعلا ىفاضح ناك ناو * :لعدالو لاما لهو
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 3س ) س سرع

 00 ياارمدانوجالا ثرا حا تالبعلا قب نود ةوخالا نم ناسع الاون ثراوس
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 نيكي دس او نيف عانس لدتا انااا ذهرسيو ماوي ةددحاولا مالا ى مل

 معلوما د لا دبع لاك نيفلتخلا ةءاسمبا ىف

 4 ةوض مودة وم 5-2
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 4 5 ومسل) وذ
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 2 6 تاللادالرأ م سلوق 3 ةدحاول ١ اًذالو أ الولا فأ رخالاقو

 اةقاَوعأُ ٌليلعوهف ضرس ل اوزيل ضرما لعلاو ةبعص للملا ل-ةعادقو
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 من

 انياب هدم اجده دعبول الل |
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 هرازخلادهت مراسل 5 العرأ ةهابألا ىشعالا لا ٠

5-0 

 هذلع ربا ةقيلو تلاع سس ”رملا ى رع ب مقبل نول وقبل قسزيسغو لا ةقَب ةلدكعلاو 0
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 وه« مف دز

 احابصا مس لالعةقانلا تللاعو لالا ا و ةقاثلا تااعدقو ةلالع ناك ىدتدقو

 باعلع رمقلا باتسا لبق ذاع لدآسلا ا رابط 0

 ع5 92ه

 ا . نرتاداتقت

 3 53 م ا

 ايراد ل العسوبتاَن 28 #3 لاني

 ا نسم لعلب نسر يبكلا لكلا خسملاو ريغصلا وهل قو كور لا د رقلاوهلدقو لال |

 كذهلارّدتلا لاح 11 لاقيفدارا مخ اريغص فرعض في ْ

 م9 هر

 يتسلم ن كتل * هَبيالربكَ مس

 هذه ااضيللعلاو هلؤق
 ةين' الا ىرغزالا ة نابعتيسا

 6.66 ةفصحقاهيلعأب وتكم | ل

 ادهعمجاعةقويسمىهو || ى#

 هلوقل# لعتاذهب وعجل

 هءدعم ها اًضاأانه
 ةقيفلا لبق تءلحام هلوق

 مكحلاىف .اذسك والا

 ةجرتىفولثمو بددهتلاو
 نثاسسللا نم كرسعو كلد

 ةجرتؤىدلاو سوماقلاو
 بلح امس ءوماقلا نم للع

 لمأتفىل والا ةقمفلا لسعد

 1 هسيصمتكا

 ىفاذك لالعاهعجو هلوق
 سوماقلا ح رشو لسصالا

 ررظ لالعأ بيدستلا فو

 هردشقتف رك

 وشنو .ةرضلا "هللا 4 كاقيقدلاو للاعلا ليو باستا تاس لصالا ىف اذكعتل..ثاهلوق
 ةمصمد تكور وو اظ ويصف
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 قفاوصلا ىدح البق ىيشتوأانل 7 لكوني دس ريق ىف

 1 نال ةزنج تراس رتااهياد ضو اقدوذ م ثناك اكسلاَن ا ْ ءاوءامنا

بنتي عشب سر لبالا
 بكاس هدد ل ا ل
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 01 1ر1 للتمور بكايمشو ىو دب دم عادم

 | م يلى أ ىرباس ضر ةمادلا لوق يعج نعت تنأو م ماعلا كل ضرع : ا
 دو ولت 65
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 هه هم 7 79081-

 لانا عم فيد سلا مهلعي * قدصش:هينيعاناونابق
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ىعم ىف هه تالعنأ آنناوعنمىلا هّندَعل هغو سام تاكراو
 أ ىلاةيدعتم 21 اسال أ 
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وقو نياوعذمىلا ةةعتمانه تاك كاذك نلوعشم
 ا ! غلا لمح » داعالع مكر لعاتاو 5 ه

 | اذه وكيد نالرعشلالا داكن ودل دءراولاق ام اض رمل ناكناو تارشلا ةلزغسع

 هه ظو

 ليلكتلاو هلا رص دو بلا تحال مغ راانلعا و فيد ا مولان هناك طرسولا فذ

 م اهدا ولا مهر ا 10

ء ىرخأ دعاة يم ةركل اىنحو قساعاقم
 هذمو برشلا هيلع عاناذا بورا برا

دوتلا هيغفايرص هلءاذا لام قفل راسل يرسل جر علا العشب لوح
 ا ”اذا ىأ

 برشا لكَْنمٌَبرشلا هيلع
نع اير ًالمماعطلا نه لكعلاو

٠ هئملعدقماعطو عارك
 ْ 

 ةفدحول أ هدشنأ | هوقو لك .

 نص فدك يد سا! ىرشرامقربلا ىلا ارا دفاع اه 3
 مدس زوم

 |[ كنك - هيرو يلا ىرثيامملا ارا امنا قريلا هلا ارنا دارو فات د ىالملاغف رس

 2 2 مما <

 مستو ىس ىرشيام قرب ىلا 7 ار اواي لَ هاوق

 لاق لعاتّلدعا ومالي و
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 ثاديعلا 00 رد 0 5 نانسي ل كتاف
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افوقو ثا حواس اهُعَسةواهردعدَ اوه ذل عجلات
 ةق

1-00 

 ردو ىهانىأ هلو لمت شفنا نالف لاقي امهب
 ا نم ئشباهيصأر تلو

 م الا بينا يبث صل اسد اة دهرا ىوزد هج اع 2 ةليناو

 اا 0-3 1-0 53010100111 ] 1 ] ]| “ نو

 َر 2 ءهنأز ادا هوو قرملا
 د ؛ ان



 (لاع) ماللافرح * نوعلال مذ

 لات“ ىلع عقم و "لت هبف نملك لاقي كلذاو م وداع
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 ىدءدس ووث'ذ ه <

 لك الو مب نم نعام 1 ”هلياقمز عد. ت ءاح

 ما ام ع سو 3 01 هرم

 هغرص هلك ء و امي“ 1 تقلا ترم لو بل ده | هةنضح مهم ن بطل ديا ا

 عيبضالا لع رغالاو اان ارنا لكحتءاو هيدر لان بح 'الا ىف لكعو ْ

 نان صنت لسيد دعا “7س

 0 ا

 يدم كلا 3 رسما تلكعو 3 لاكت عاام الكتعاو 5 كولا لا عرطمالاو

 نرعلا نم نط تاللكوعوو ير والعام ركل كلهن عتا

 (للعإ) مار و دينشلالا لا 6 5ع 2 يملا عضو الكوت
 3 )»2 ةد

 هل عت هلعو لمد عب لاء لاقي اعامت ,ةبرشلا دبر !لدقو ةيئالا'ب مشا لكمال

 مدع م ةد2 6 مدا هه د

 اللع والعل عيول لع و يا يع ةسيئاثلا كسلا ءاقساذا 7 دو

 ضرما نمل العار ءالا نبا تاقلذي رسلان ذاب نتبع

 عاضرلاف للأو ُلَملالَمْعَس دقو قرب نا لاق
000 

 نارا للعمل وليل

 لبقةمئبا لاق هرولا ل تسب أ

 هلىدضأالَخلاَرَغ أ 1
 ”31 و 5

 الالعو أ دحر 3#

- 

 لاقفةالصلاوءاعدلا فا وعلا لانفغ الا صعب ِمعَتساَو

 العوالم ىنلا لع 5 لصف اذدديْنم نينا ١

 لعلب! ءاو لّبتلاو لاعلان ملء له تسي دقو رددااكرددلاو ى الك "الاولاد

 بمكن بناها ءادشنأو كا رعالا امال
 2-- ةا < هم

 مم نطءاهدانذنودو * راجل سوا

 نعاه اء ةئاضاب ل او فد اهال مو دارأ لاهل عنب ادرواي هلا 16

 ةيقسلاف ةاملالو الا ثدرواذا ىدصالا ع وداء عاهل واهلعباولعو وا

 نمقاَقَتسالا باغحأىفو ع رليقا- ترد اذاّلب الا تالعأو لكلا ةيناثلاو لبتلا ىلوالا

 لبالا تالعأ ًاىمصالان ءدشعولأ ع وعملاوهلؤالا وىئظعلا مدن "اك ةهمملانيغلاوهلوقد

 نغلابلي الا تْرْغأِبا اودلاو ف.هعنا د هرؤ دن مو لاق اهوار مرَدصاذاة عزرا ىف

 لكلا نماهنكش دقو لاَوعو ةلاغ بالا تَردص لاب ىزارلارمصن غ ىرهزالا ىوروُدلأَعلبا ىهو
 ملغ همن الا اع ادضامبهف ا و لءالاتالعأامأو شطعلاةرازحوه وليلقلا 3

 ملا لكلا نبا لاق ةوق
 ةرابعىهول_صالا ىفاذك

 لكءوتوقاةرامعو مكحملا

 مءاوهو بامرلا نم لبق
 فوع ى تكصرع ةأسها

 اوهسوم هلع تءلغت لئاونعا

 تدوعسؤ دعو د هوقو ها اهعماي

 مكحما ةرادع اهب 2_ هلا
 روك ذملابالا ى؟ امم م

 موك م هأ

 هزهجلا الكف الاوءاوف
 هد سس نبأ - ةراسع ةسسقب

 لعب ولعب لعاش هرد._صو

 لاك نئىلا اللعو الع
 ملا قالاو لبالا تلعو
 هسه هتك مأتف

 ىمدالا نع ديبعوبأ وق
 ةجرتفى ةرزالا :رايعوده

 وأ لاق دمع .ولأ اهدنوللغ

 هيما د درتكا هار رف حلا دبز رز



 ىادكه لج ربلقعي هلوق
 حراشل ةناذكو ل_دءالا

 حابدعلا ن# نفوءاسقلا

 حاصعلا _->-1ىف ىذلاو

 هدم ها لمان ديانىتاا
 . «و

 | نع عاشت نسير م رالف هندلقو لي هعجو م زال 2 1 ريسصةلاوه ل غ ليي رو ْ

 لمت والاف م نسلالمت د
 موزي 5-67 ء«

 | قمم وجردتا وكر عتيدحشم تح ابك »* الباقتراسأ ىجدرو ندهة بور لاق

 12 مس.

 ذا ارمتلا بح اصالاسقن و هريغو ضرما اقبل اًهءااريث ال |نبا لاق اهتقافلب ع

 ا | ٍيطاوضردااليقاجتلاو رومالان مدئادشلا لين امَعلاو َليفاوموذالاقيو لاق

 || ئرقو اا هاو ودل ىهو لامعا رولا .مزعرعتالا لسياَملك فايا نع

 ليي عمباو ضرما نمةفشلابج رع ةراغصح و كو دكا لوممملاو لوما

 000 ( لكع) هللا أل ا لطومَعلا (لطرتع)

 | اهلكبالاو كسبت قنا لك ضدي نمو تيت كلى أضل عادا اكو

 1 قدزرفللد ثنأ و اهيصاوق موا قا ءواهزاح الك

 001 سان را ىلا لامع يا وكرادتل يم" الا قدس ىلعمهَو
 2 2م را ةثهد وقرص ما سد ص

 او رعب مما ل_ْدُمَعلا هدي دنع الو هلكمإ يعل الكسعو

 م يرعي نع سوبحلا لوكمملاو ةلوقعم ىأ ةلوكعمرا و لاا +طلا كلذ خياو

 لاو لكعلاو نسمح اءازلاو ةغلركعلاك لد الا نم لكعلاو هولك هولا قبح

 : | نرجس ذم قيم عناولاع ان ملاقف ىرهزالاهدصخو مكللا

 منوم )ز)ةم

 ْ هيف نفي يذلا نخلاوُت ادع او لكملاو لكاعلاو سدد سدح لماع لكي هنأ رب لكعو

 1 7 لكانت ورع تب دخ ىو هبتشاو سّتلا لكشتعاو لكعأو سهالا هلع ٌلكعو

 لا برالا لبو بّررالا ةكوعلاو مدقتدقوءا رابكو رو ومالا طالبتشا دعا

 5 ١ : ّْ لاقبيثكل ارهظ لكوعلاو
 ند ا دس

 0 رع اطاسمزوق لك ل لكوعو « نزبسأروأل نقلب

 َ أ لسق قو لخادل بكر بيثكلاوه لو لل تددالا علا بكل اوغلو
 سذ 5 وهم

طيل وبول »9 لكوع تاع ى ارسل
 1 ا

 - هَ

 ّ ا . ١ ةمرلاوذلاكت لما نس ةيظعلاةكولاو. هارلي لكم
 ْ 0 1 5 "كارم 1 6 انمار 5 كناوع تاكو حب اهدقو 5

 ا َ 1 ٠ لانفتلامقلا لج 100 ءاقياذأرملا لكوعلاو اهلوتامالا تاه دل ىأ

 0 * 1 044 معه

 ا

 موقالقلكتو دبل بالا نملئابق ىدةومياو لو. نام نالكو لاو .عارك
 ش ةوابع



 لوي (ليقع) ماللا فرح . نيعلال هذ

 هنا جبلا د7 لعالت ايلول ىهن والو عيال لبمبا عنا ىأ لول لو ظ

 نبلقمو لج رلا مس وألا اوهولةعلا نمو عذتساو َدعصالوةعو م ل لا 5 ,

 م 5و

 ىلقعملا بط واع لبا بسن رضمة رم ندوه مهنعهللا ىغ

 ةروتلا اقفال قيل اغلا لمعو نكاد اضيأ ةباصعلا مدت

 سرغام مركحلا ُليقاَشعو ناهنلا فاصتنا دنع صاقو اكيىألتلا ميلف موقل لأ ِْ

 باعث دنا

 اهرب موركلا ليقاقعد #3 بناج لكن م سو الابار

 1 آل

 ءاشعممركلا لمد مرا يا ا لاجل تيد نايكي

 ىلع نق تالَعَِت الث داكن لاقع و همعَط ببطي أ 3 2 م 7 رمصحلا ىف مو قيقعلا جرد

 ع لجبل اعو ءامسأ ل دمعو لية عولاقعو ةطقلاو لحلو ةنادهسلان 4 ارنا

 هام مدعو يمه < م ءدءو ءونصومع

 | المع نيم ارزعمانلعحو * اًممانأ نلقاع عفدم ناعب

 هلوق فريهزرعُش وذ 0 مالنا رهزالا لاق

 ُهَلقاَمَف سد سرافهنم سلام < هانم فاع واكل 5

 لاقت ين نع ىسرافلا اهاكح املاك ءانهدلا رع مخ شعم هو "هليبق 020- د

 اهنال :لقكم ترها و .دايوطلو ةدءانملاءامكلتقةرثك اناوحاريؤو اهتن ار دقو ئرهزالا

 م اون لاق نبل "اودلا قع مءالا كم

 رئارخلا لام زاب 00 هيي

 باهي وسسهاورف رحاذهو ٌلدلا كنَع عدى ايست كنع هلع ًااممسواوق ودو ىرشوملا لاف

 لدتسيوكدلا ك نع دق لوقتامم أيش [ءآام لاك هناك ءادتبالا ىلع ىبامهيف :ركشي«ادستبالا

 ركب لاقو كدر فَعْدُح مسهلوق كاذكو راصتخالا مومالكرامخالا ةعجىلعاذسمب
 وهامىردناماعمءاولا,ةف فرحا |ذهنءشفخالاو كلامانأو مد الاودب زانأت لاس ىنزامملا ظ

 كنعهمْغ مدن «ويبساوريعنلا ىرا شل لاق اذهنءلاسٌثاْسدْممانٌأش فخالالاقو ِ

 لبقو قشعلاوةواده و ءيلعلا باقي ليام «(لبقع)) فيصت فاقلاو ءافلاو ةهعملا نيغلاب
2 2 

 0 «#و 8 سرعات

 لياقعلا عمباو لوقو ةلومقعاعبج بام منمةدحاول ا ىحلا بغني فشلا ىلعح رضي ىالاوه |

 طيضالكلالاسةءو هلوق
 اذكو نامرك ىلىالا ىف

 ناكك مكلا ىف طبضو

 هعوصمدرتكر رداف

 طيضاذك إ_ةغأامهلوق

 عراضمهلءإو سوماٌةلا ىف

 هلم هأو هكرتسه' الا ىلذغأ نم

 هطيضر رحو نايسنريغ نم

 هسفكم همك
٠. 5-5 



 لقع) . ٠ ماللافرح م نيعلالضف ١3 2 وؤع
 0 لا ا

 007 متو هيلع هلا ىلم هللا كو سرا هنود ناك الانس عئنوعن دول هلا ةك ةلاءادأن ا يم

 | مهمتاخأأذا ماعلا اذهل مسد لاقي ماعتقدَصْلا فلا فا كلا لاك 0

 ِ قلاقشيرلا يلقن اك ىذلا ليك لاقعلاوةنعدق ا ئشر ركب ؟دارأ مهضعت لافو هل

 | لكم كؤينأبالا بح اس لع ناك هنأ كلذو قدما ااهضيئاذا ةقدصلا ىفذْذو:تناك
 ا - وكيف. <

 ليقو ةقدطلاقوق-نم الاقعىوا سر امدارأ لسدقو اليد ىأ“ *اورو هيلةعتالاةعةضيرف رق

 (لبقو ادقتدْحأ لق اهامئانخأاذاو الاَقءْدَحَألبق ىبالاتايعأ ُقدَصلادخأذا

 لأ هراتخا وم متاق دص ىلع ثعباذا نالف لامع ىلع تالف تدب ماعلا ةقدصلاةعلاندارأ

 . | الرالي ذم لملك رشبامناىاطللا لا قدنعةيشأوفلاقود هبعوأ

 . | هجرت قراقع فوت تاناورلا  رثك أ فوماعةقدص اعلا نأ مغاسل فرن اسن سلو

 ١ أ 0 ارق د اننا ةثأر ا د لوالا نو نيلوقلا ىلع لدبام ثد دحلا ىفءاجدقو

8-5 

 دلا ىلَء لمعي ناك هنأة سم نادت ثيدحو اهب قدصتم اهعانذشي دملا ىلا تءاحا ذاف'اورو

 | اميتاب ابدأ نس رغب اذا لجرلا صان ناكف 000 وسرد هعفف
 أ

 نق هلماعث عب سانلا امل لف دام 0 رك اهنارغ تيد كاتلا نمو امههئارقو

 أ نالاقعن الف خب قعد نيماعةقدصدي ر وااو 1 بنل تحسبا ني مما
 دا

 / َ 5 كى ة قدما كرتشت نأ 7 اكان ةقدصاا قد 4 نئنسُهقَدَصْىأ

 8 ةَتلا وإلا َلاَمعلاو امسية ىأقدصملا لقي تح ةقدصلا رمال لاقي ىا- ||

 3 موس 5 ور
 01 ةرارقو ضرلالقاعماوكم ريم وانا نابي ثيدسح فو انالوقُمو القعل ةعيوبلا

 نمةبورألا ]دف ةسزاجلا نيللي او ُلَمْعَم اهذحاونو دا لقاعَلا

 لدملاو لبملا سردار هيلا و ممتن لسا اد
 ه9

 تأ لاق لوقعهعجبو نسما للا

 لوشعْلا ع كول 5 العنان دل تدر دقو

 ا لش حلا فصلا اوقع اندارأ 1 ارا ىرهزالا لاق ل ةءلاوش
8 

 أ المأمول تعتنالنو ثللاريغل ىلع نعت لقعلا عمسأ لو لاق دامصا ان نع هدول

0 ِْ 
 أ
 أ

 و هس هوم. 14 عذ م مو

 هلام لقعممهلات ا أوكا * هان أموقلا م

 عب



 كلل : (لفع) ماللاف رس + نيعلا لف

 ةنفاصا ريب .كلاةردلاو يليق عدت دحاو درر رص لئاقعو مالكلا لل اًمعهنمو فاعملاو تاو || ٍ ١

 ىرعزالا لاك هلام انك فالاُئاَقَعو اهتفدصْ ردا ليقَعلا ىرببا لاق ردبلا هلق ٍ

 لبقو همام ما واو ُلئاَععلا ع 4 ا ههربغو لب الاوئاسسنلا نِمَهت ركلا ةلديقعلا

 سدنلاام رومالاليقاوو وقاص اوا طا عم اهراس وعو هجوم

 نيل اباشلأ وهو لواعدا رفاطةم لكو هلمح ةيماامالم .رلاو ىداولاو رولا لوما 0 اهم

 ضي توم لا نم نام لمنقملاو .انهلىرتستمالل اوقاعنسلا رومالا نم

 نموه هءوبسلاك قوة وةفَح هيف هنما .طاوهلقو لقاقعو تالقْئمع عمم و

 لاق عسا ومظعام ةيدوالا نفاضي ألفْعَعْلاَو : ثالث هدنع :وهفليقعُتلا

 امم ليقاَمَملا تمدد 55 راه ساهل هن اذا

 ِتذااَني را ةماوعماعر رولا لقاقَع ع عبجلاو لد هلال خادتلا عيل كال ةيعلاو ْ
 21 مص

 رتب مارحاف هئطب ىف هيك لمقو هلاك بّضلا لََْمعو القنقع

 نم ب رض لهم او ءزهلا ىلع عو خوساذهنا لمقو داوم لمرات ولالا ١

 لاقو الةءاهرع ةسد أرملا تكةعلابقي طشملا |

2 

 اليم «ارغفمسعلا وعل « . اهتمت نورفلا نعل

 نممكبحما فو ينل دوت ا ”هلقاملااهل لاقي طشاملاو رعّشلا لِصُس نورقلاو

 ةمقلع لات حدوملا هرج بووهليقو رجلا ىلا
 مومدم ف اوج الا مدنم ناك « هماصربطلاداكئاقروالقع :

 ىو اوهوردلاهعَسْ والسبل را و دورللان منأب ارضا مهلاقيو

 ةسرغسلاوه دو مولر أ لَدعمهَع ءراسأالأ يدي بانل لعب ”/ةءنالغاو هاجر ىلع الجر

 مغلاويلإ ,الا٠ نمو اعرق 3 ةريدل ا تل عدقور كسلا نم“ هلةءدباضي لاشي : لاقتعالاو

 ىدعأف بكت اندم ىلعنايفس أ يغب 3 ال 2 راس مولا و

 ىلكلا "ادع نورمان

 نيلاقعورع ىسدقوأ يكف « ادمان كرالامعحَ

 نيالا فقام ٠ اودحإو اداروأ ىلا مم ل

 نيحهساعهللا ىذرركبىفأث يد > فو يقول فرس نسال ملا

 أ
 أ

 ا

 2 م 8

0 

 لصالا ىفناذكه نأ وق

 ريغف هيلعرتعتلو اط ويضم

 هيتس ناذ عض هوملا اذه

 ةخانا نءزاجوهذةءاورلا

 نسح ىقعموفو لبالا
 هشكررأل هيبشتل !بساني
 مك



 لاف ةغبانلا لوث هلوق
 هد-_ثنأ اذ_كهىلئائاصاا

 هرعس ف ىذلاو ىرهزالا

 نعفدما ءآودن ”اصقكمنأيلف

 ر راوكم الامداو ةكملافلأ

 لاق مثرخا تاناورهمفدرو أو
 كمعسس نب راردلل اوهامثا و

 هردصو ىسعَمْملا

 يبل بقا كيلا ميذهلا نبا
 هتك ها لا نيلقعتم

 هر دوعم

 لقع) ماللا فرس + نيعلا ىلذف 1

 مو هما"و ضرع ت2 ىلاقراسول ىلا 00 0 ٠

 اهماظنىد وأةاموملا كرش اذا * ٍةمهلذ هللا لاقنعا تطأ

 ةقئانلا لوق هنو هاهنا نعم قر افلا لطلاقإو اهقركرا“ ؟تدفىأ

 يم سل ازداد نا رطبفالا لاحت م زا دار قلل
 وو

 8-5 هيدي 1 را ب 5-2 --

 يكتسح مسشلزل ذر :نا نب صلت وجواز طرف 2 كر

 1 ولع #2 هد
 اليتم ذنومأ: ايل »* ل اذرانلا وخل :مهحاحو

 نب جاب ديا #7

 دع ه هد ا هه
 ُ - القعنكيلاهر لجل ةشورَْم 5 ةرمسو درا ىطزوُرلاب وطم

 لو مدفوع اوربا لس اوتو ءالدتءةقانو لقعأرعبو

 ارك دنس وامر ا 4

 اوعي :

 حالا نة لاو ةباذلاا 0 اا

 ' لامع مولا : اهواي
 قارمن مز لاق هملاٍب شي برعل لوي ن ملح لاقعلاوذوهنم يمال ةعوذمادو

 وى ة لم ىو س 5-7

 ناقتحلا ىذ ا + ند حراق 0 ةلوداسالاىدن# سل

 1 اهم

 . ١ "اوس 5 قفل ارانملا هن هنود قذأ

 ] 3 ريزتبلاق يك رلاداز نب ىسيحملا نبراس دلانباهبلصاح وع ناوهلاقعلاوذولاك

 ظ رتل عربا وعل نم 5 انا لوََنداحلا نا

 سس رو لو هيلع هللا ىلسد ىنلل ناكح هنأ ثددسلاىفو

 1 لادم ود ذو حاصلا ىف و هنعءوسل !نيععفدلا هن ىعم ف فخ دقو با ودلا لج :رىفءادديدثنلاب

 11 5 ةيركلا"اسنلا نمت هليقعلاو فد رعتلا مالبلاقءلارذ مصدلاو ىلا سرف

 د لاقف رعب لشعب اهراعتساو

 أ ايدل َتاودسألاو ىَرتا حان 03 وقح تفاح لربع 2ع

1 
 لئاقعب صتخلا هنعدقا ىضر ل عشيد+ىفو هي هر شلك ةليقعو مهدت موقلا هلي قعو

 نءئث لكن مي زكلا فمما مةشيفإلاةيركلا أ ارملا لصالا يف ىهو'هل.ة عجب هنامارك

 م 0 ااا 1111

 . دنا لاقعلا اذى«



 144 (لقع) ,.ماللافرح «٠ نيجلال صف

 'هلفاعىلعس لفرح ىلع صن أوف دبعلاامأو ريثالا نبا لاك َديعلاالو دعا ”نزقاعلا لة |
 جيت أوه ل- و فين بهذووهو تقف نين انأو هدانا هلم
 وهو ىلا فأن بالوةوه :وةضاخ هلامىف هن انجاممنا ْئ * ىنادللا ةهلقاع ىلع سلف انشدبع لع 2 1

 نكييلو دبع ىلع هلقاعلا ثا مالكملا ناكل لولا ىلء عملا ناك ولذا بر لا مالكتلقفاؤم

 دشرة ضع اذ ىشاقلا سوات -.آك لاو دب ّوضو جمد الا هراتشاو ادم قتال
 ناك اذالسقل نأ ءيدابىلع رضا ةديال اهلا ها قمن

 نأرع ثيدح فو انشا يراد وميالو يلا مهن نومزتل امله نافةيرقلا يف
 لهأ نملاقفةيداملا لهأ نممأ قرا لهن مألاقن مشو ىعْن انا لاشفهان الدر

 لأن نويل ىلا له أ أنعم انني لال نم مقا نشر رعلاقف ةيدابلا

 عسبصالا ونسلا لمدتالهلقاعلا وءامثال اهذهلثمىف ىرقلا لهن ةيدايلا لعأالو ةيدابلا

 همزلا لب حاصقاا نمل مساماننم ل ةعنال ىأ َّضملا لقا سال عمو كاذةام أ اودصضوملاو

 السم كسالنيك اناا يلا :هلملا و عيش قمع ت الف مد موقلا لقاعتو ىناخا

 يلعن الذوُنب و هيما مانا 7 رى أ هموق ىلع 0 92 هبلعتناك ةيدنممدقب |

 هنود زداوناك اماهنود هذ. با قالا قيرتنأ ىتلا تايدلا لاح ىلع يأ ةبدلا نمىلوألا ملقا |

 ىو لةعمامتدحاو كلذ ن مدلصأو مث انآ بدا سح ىلع ىأ اضيأم_هلقاعم ىلعو ةيلهاطاو |

 : ميني ىلع رقنمنو رجاهملا بقالات راصنالاو شدرقنيإبتك ثيدسلا ظ ظ

 1 ملعاشتوهوائاطعاوتايدلاذخ أن م هيلع اوناك ام ىلعن وكي أك وألا مهقاعمأ ْ

 نالذو ايفل هن ثيح بالا لفاعموىلبالا لقت ث يح لقاعملا و 2

 ةئامُلاَمعو ةئامدمقنالفىلاقي و لبالان مّن ىدفرم اذا بني رشأال>-رلاوهو ينم لامع ظ

 را قو نيبال سئ رسأاذ فانك اذا ظ
 رغدلا فو عامصلا ىفئيثلا لاَ « كس "اودع ءراذلا ضد ٌرواَسأ د

 له نأ راالاقتعا 5 طلع عل 0 7 اكبدحفو هقابسواياكرذإ ير ا

 هذفنوهقاسنب اهلحب رع ردلاشلةّنعاو هءارو ضرالا عدو 0 و هذَقئَت حبك ١ ارا

 لقيا لاعبو كلان مئردقف هله عمّلك واهيل كاتم نمرعثيدجفو اهب |

 ةمرلاوذ لاق ر وا ىلع اهعَضوفءلرلا اد !لجرلا نالف |

 ) ريشع تلات برعلا تاسأ فقام (

 قنازحكحو عامصلا هلوق

 ةضس ىفو طقننود.لهالا
 حايصلا بيذملا نم
 ءاحهرخ[ةدحوملاو هلو هملان

 ةناورلا ررهلف هلو م
 هع كا



 لاه ةبلاغلاتافدلا نمو هول نمتلءاقمس ١اهلضأو ةةقاعقم اجةفصو مو اللات ا

 .ناف“ املا سامو بالا لبق نمل ةوخلأىلا 22 نأ ةيلقاعلا ةفرعمو

 قبلا تعفؤاهوامتيلناذ هدج ب ىلاتعفر ور اهواذ<لناو ننسثالثىف اه اهي

 أ لاق ارز بأى فينع عف ةرثالا ذك مداد بلا تةفزاهول متصل نا هب هل دج

 ظ لاق 'نيواوذلا باعصأم ه قارعلا]-هألاكو ءاوسل ةعلاىفالثا وب دال نمو ناودلا ىف ْن سو

 ْ ظ قوقبطبامددقب وا ملا ةةليبَقلا لاف" هلقاغلا ن نمل دع نندجال تاق روصةمنب قدا

 ظ ةلقاعلا نكت اذا قدها لاك اهننعز كرش كلو ىناحلا لام ف لميت :هلقاعن كت ل ناف لاق
 0 | تيعسيدلا برعلا مالكف لقعلاوىرهز"الا لاق“ ةيدلارد مالو لاملا تن ىفنوكمهناف الضأ

 | نالالثعتب دلاترمسف مهكاومأ تناك اهئالألا ةيلهاذلا ىف برغلا د_:غتناك ةيدلانالالقع

 ا ايلول ديو لسلق لونا ةثرو افلا ةيدلا قوسب نأفاكي ناك لئاقلا

 ظ ةتكردلا رسال سر وهو ألا تع هتعمل ريع اس رات و

 | مفلاورقبلا ةلاوتشفلاو بهذلا كاذد عب تمول الاةينا لسانا ريثالا نبا لا دف ا

 8 ندا شو ضف تلا ةيدق وهب اء هتلاىل_صّىنلا دقو ىرهزالا لاك اهريسغو

 7 ةثبازن | 0 د اب نانا د واهتم رت الزلاقلا سك هر هر

 ْ | إو ةعذجتي رشعو ةّقح ني رشعوتوملنبا ني رشعو تولة نبا نب را

 ْ اواو امنوف رأو ةعْج نو الث ةق-نوثالث اهتماضر ار يعن ةثام هلا باظتلا

 1 ا لسيتتلا «ايلوالةيدلااومر رخام ءأط2 لقلا ناك ثا لد املا ةمَصعَف هلا اهماعلزاب

 0| 1 كيوت نالنو تر ا 2 درء دما هسبشلا ةلاناكناو ا اها

 أَ َلوتقملاتاًةعدفو ةيدلا لئاقلا نء ٌتيطعأ اذا نال-ذ نطالب تال ”هلقاعلا
  65ا ١

 ا اذهمهلامعتسارثك متويبلا ةينأب نسا الاءاوأي نأ هلدأو ىمدالال اق المع ال_قعأ

 ٍْ اذاانالفَتاقَعلا و 00 دتيطعأ اذا َلودعملاَتلَمَع لاقي ىد فرخلا

 : ىو هفعاهتيد ددم مر د ات هّمَق 2 دانالف» نعَتامع و لقدم 1 هلي .دترطعأ

 1 اال امانتعتيج لدا ىلانزءالواطشاويالرادم :هذاعلا لعَتالثي دما

 فرتعا اذا كلذكو ادت افتادانللا نم ه.لعاوحلطصا|امكلذكو ءىثاهم لقال مرلبلو ةصاخ

 فرو ةهلقاعلااهبمز الو هشضليةيالاطتاهمأ قدا نا وهملع موق: ةفنيريغ نمد ان ايىلاحلا



 دا (لفع) 257 مالا فرعه نيَنلال هذ.
 7 ل #0 مد  مءوع

 رواغساعهوسرامع اك راعين

 بما 87ه «# هر

 يدم ملاذا كلذو هني انج ىدأهنعلةعو هادو الل ةعولقعي ليلا لمع ةيدلالقدتلاو

 هلوقاماف هُتلعَعَو هن تقع هلم نب قرفلاو ها ذهو هنعاهاطعاف

 اجحاَقلاَلادفلاو ضان تان ه 5 مكخأن ءال ةعافلفع ناكّناف 5-0 .٠٠

 كيش نعال وابدا لاقدناك يد اوطع و ارذأ عماوا_قعا(؟) هاوقفشالم ماا |

 ات رئاذان الف مددت لمع و َلُمَملاَدَسأاذا هتلئاط نموديحاصم د نم نالف لةّتعالاقِنو | |

 9 رك دع نيورعتخا ةّسكت لاق بدلوا |

خت اله ءوقىلا #3 هموت احدا هاد. .ءلسرأو ا
 دم ا

 01 تع شوموا مصشو هنأ ءانعم هزاو ىأةيدلا ثاثرلا لجل لقاح أرملاو ا

 لقاعة 1|بيسملان ا ثيدح ىو .لحرلا ةيدقمللا لل الا ظ

 واس نملا 20000 نمت ثوابت لسرايا زغأ ا

 اهعاصأ نق عصا فاهلفا, عنيا ذالجرااذخاي هذ ةيدلا ث 1 :ندنوكي بقتال ْ

 ىه|
 نهثالث ىو لتنال ةثورمدعا وع اذا نموا فو لددرلا ع-مضاك لبالا نم رْسَع |

 تالا تزواجام الن رشعىلاَتْوراهءباص ند عنبر أب دصأ نافل _<رلاك ن وثالثا ععزاضا ْ
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 نمادجتتأر | عصا قاول هج مهئافةقوكسلا لخأ او ىفاشاامأو ىل ترب الام فصنلا ىلا تدرف

 معد

 مدت عءافرب رحثيد-ىفو سسملانئا هلعفا6ثاثلا اوربت و ارمثعاهل نيسعيصا ىو لالا |

 211111 رساف دولاب مهتم سانا

 رافكلاىنا اروع وم واقع مسن 0اس

 لدعم دالليقاماو 5 دلا نما مح طةستف هريغةبأأ :دتوهسفاةمانح كك ن < اوناكف

 ناو دة د لكل لبق تح كلك لوقا" ف ءامه دب اهنول عبق لبالان نوأت اوناكمدنالا

 ةيدم2 دضص؟يو م< و

 ئرخالاامهاد-ا تمرفات اتقا ليدنه نهاد :أرعاناثد د11 فو مهاردو ريناندتناك

 قو ى ىرخالا ",لذاعىلءا َّض لي لبو هلم هيلع 0 هللا لوسر ضعفهم طن باص فرخ

 ل هلااعلا لعضااط1ئاودمعلا ا ا اًلوسرىدكت يدلل

 ل

 ةيد نولم»«نيذلا بالا لأ 6 دالي دع 6 ”لقاعلا !لوتملا روق ننلس تال

 هذهزللا قرفلاوداذهودلوق
 نأ د_ب ىرهوملا ةرامع

 هنع لقعو هلةعىعمرك ذ

 3 الاهلوقلعلنهلل-ةعو

 هدهاش عمن الف مدد تاقعو
 قرفلاناف هل نعرخؤم

 كلذبالا يال ه-يلاراشملا
 قىرهوحلا ةرابع ةيقب وهو

 هضم هأ

 اذك حلااول_ةءاهلوق(؟)

 ىذلا ومكحملا اعيتلدالا ىف

 ندئالا ماب الةعاتمبلا ىف
 هروعم ها



 ةرايعوللا هناسل لقتعاوهلوق

 هباسأ لقتعاو جايصملا

 لوع_فملاو لءاقللءانبلان

 ىأ مالكلا نع

 هيتك ها هيلع ردش لف عام

 هع عرعم

 ىفمد_ةن'"هلشب لاقو هلوق

 "لن ظفلب هفدررزأ ةجحرت

 1 هوم همك | هام

 اذكراصتلا فاتني هلوق
 ءاستلاب ةل_هكتلا ىف طمض

 مسكر جت عج مياس و ةانملا

 ةج ءرثقق.باقماه و

 راحلا طفلي هعبر ند صاق

 قوةلههملاو ةد_-وم اد

 ما ًاطخوهف مح اونونلا

 هعىويدع»

 ىفاذك ءاسلا طامقسا هلوق
 مكغنا ىف هلثمو لالا
 نا ضورعلا ىف روهشملاو
 س.ماخلا طاقسا لمعلا

 نتالعافمنمماللاوهوْكرحنا

 00 هتك لمأت

 (لقع) ماللا فرح « نيعلالضف انك

 | ىو لذسل بقلوب لَم و دومالا تينا لاا هنم َلَفع ناك لاب هليل
 أ هيئالازيبقلاو همم لبقو هس ىأكلاهلا ف اطرواَن بحائل للا

 | 0 ٍِ ع

 سس سوس ) ةدس

 هس سماك القاعه اىأانالف تلمع لاش دو هموقال ةعيلةمإإ 000

 تلقو لوس ابساو لوُمَع لة نالُقاناقيو ناوؤنملارئاس نمنانالازيع

 | فو الاذن مهنأر هلأ لفات نس زقلاقياكتمل فت 1

 0 هني ىذلا اوهريثالا نبا لاق ل وهلال انلاانن ائصّبَ أنار ريزلا

 || كساليقوكس

 أ قلما لاقي و لكما هبط لدا ىلارعالا نبا: وهلا ءاودلا م .او هقالطتسادعب

 || لبر تعدس نتن مدانالاُ :رطن قطا اذا لد ثنبا هلا فمع

 || كاسل ل سقدءانالف صرع ىمدالا كَما هئاسل لاو ءاوسه_ةطيءاودلا لك ةعدقو

 1 د 2وؤوس و وم و

 القعلقعيو هل ةهد هظرءاودلا لقعو ةغلامال هد مُلوعُفلوْفَع و القاع

 ْ 4 مع 1 ةدرارخلاةداكلا قطوف

 ١ سو 3س

 : لا ممالك اكديع #* لبتريعب نسال ان

 : دم 7 ةمم مدا مضلع 0 ساق ص

 | عوام لاق 1 ذو سدح لقدعاو

 ممم سيدو

 ا 1 .ك1كلذو ةق ةقانلا كا ذكو عارذلا قا عبرامج وغارت و تو

  امكم الا اهيا ةراكلل دن لْفعلا نملبالا ُتَعَعو لسع عم اوُلاَمعلا
 ش 5 ج2 9سر9# م :

 ١ ١ جا أ طمس ناو دولا لعمرو *

 ا 01

 سدح ىو. 2 و9 4س

 عطب دعح نواقعي ”نابتل

 ثددحىفو ريتك هبفديدشتلاول قه ةننينإ اما هلق لب الك ارقلا ثددحلا ىفو

 اهنم ةوي سا أهيلابتك

 مو وم هس ةروم2 5 9 وىم9) سر

 1١ كالا د - رابتلا تمم * امضي حو نمإقاخ
دعم نوهحاوز' ال تال_ةعمءاسل 3 د ْ 6ك

بالا ندوتازم ذلاد دفء قونلا ل
 ا ْ -كايمتب .اضيأتام

 باه

 هدو هموم 2 مد

 ا

 ا
 ١
| 
 ا

 || نيج اوزاناىأ عاجللان لشاب ير ضرما داما #3 ميل نيةيعع نيلقعي 0

 1 هور - مرو

 | لاقسااو نار لسيد هلةداعالاو جاوزاللءدمااَن دبا نميقيرعوزورانتم

 | ءبمأق اذا هلكعوان الفن الف لع لاقي يديع_سوألاق لهم عج هب لمعي ىذلا طاب را

 1 دوور 7و

 || نمءابلا طاق_سانضورحلا ىفةعلاو عددِلدَعلكوم قمولادنملوقعم وشو «بلجرىدحا

 ل هك بو ناعافمو صبيا اناكسادعب نأ عادم



 روب قلاب

 سابعنباثد دحهتمو ءالفع ىهفالمعتلفع ن نّدصلا ت2 نانلا فئاكانبرو ةعضغلا 1 6

 ىسجألا لكشملا ((لكفع ؟ يغب كولا لَ (رسنعإ) م مشو ا .

 عقله (لقغ) ماللا فرس + نيعلا لصق

 لاجرال ىلا ةرذألا هب ةقان اءانسوءاسنلا ليقف جر ئئاه يفك رمتلاملمعلاو لهعلاو
 #ثلدم 5- سس

 تداعل والا ولاق ءالقعلاوءاَضز ريلاو هم فببا وةنونحلا حاكستلا الو عملاق ترا عز |
 9و سمع

 وكلا سلا جريب مترك ل معلا لم اهيةأ ماى لوعكم ثد دسحىفو كلذ 0

 بدلا ورك ذلا نيب كذلا مدنا لمعلا نال نو الو امهتمىصخلا ىفالا لمعت اعبالو أ
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 الخروع شيلا ةوتنامو شيكل ينشب دن اهلا كتاف |

 وسدهو هر موسم د 00 لم

 ريعم لدعلا مراوءاصملا تيد »+ ةرح ضب ري نأعب اعالج
 ست < -

 رش لوقودو لا هريغنمهنعماوفر غي تااودارأ اذا شيكل نم سب الا عضولا للا

 41 1و هر رى ةّرل عوج

 لجرلاس اا نمسلان مةصخلا مهشرنكى أل دعى وحسد ى مقا ب يك ث يلد نمو

 اهوبرطنبل اهيلحر نيب ةاشلا نم كلاقملاو 1000 هس لاشي هه رظنمل شد كلام

 لَا (ِلدنَع) كاوطب اثق :وفاراصقانايُث سلي ىذلا لفاعل ا ناو ءالا نبا .اهلاّره نم
 ءاسكو محلا ةيخرتس مسلس عزوع (لشنعإل م دكا ل وُسفرينكل اذهل اليقتلا | ودك ءوم

 سوم م

 ةيوجن ةدعاسلاك هباليلَّتْمَ ءحبشلا تينا دوفاب لقي ربو اريثك ل يلَسْفَع

 ليتم بعل امع 5 هيلعئراسلاليق "الا ىثك :
 5 ءذدءع

 سف للا بر وشوألا اهلغلاءاسكلاو اظيلغلا فاما لح رايتقملا ىرهوملا ا
 ءور ١

 لوة عدل" صاعلا نور ثيدح فو ,لوتع عبو قاض تملا ورا لثَلا لإ |

 هم سود ةهءاش
 ايخنبنوم هومس لاق دقو طوال اوقعمو القع لقعي لَقع وياها راىأاه6 راباشداك ظ

 سدح أ“ هى ةعهناكلوةيف لوقعلال وأو هنبلاَل اوه منزو لعيب الردصملا ناوي
 -5 دهم

 ىئ رب نبا دشنأ او ارددمن دوكي ىذا لهما نعاذ ب عت ولاهددشوداو هلةعمملع

 0ع وو #د وم /«د ومو ع

 لوقعموبرا ا هلنوكينأ : « ةظع وم 100 1

ٍ 
 هب ارود رص العيابملاوهو قاع دجت ىراننالا نا ءال-ةعموقن «لوفعو لقا عوهف لو

 دا هاو نعاهدرو ريو ه سف :سخك ىذا لقاعلا ليق و هع هئاوقّبا ذارعبلا تلعن مذوخأم

 ا
 ا

 : لمعلا لوشعلاو كيلقب : هلةمئاملوةعلاو .مالكنا عنو سحاذا هلاسلل ةعادق م-واوقنم | أ
 هانع 00

 هلفاعو روس اوروسلاكل اوعفم ىلع تءاع ىلا ارداضملا دج وهو لة ع4أ "9 وقعم هاملاقيأأ |

1 

6 

 جلا مكشةرثك لفعلاوهلوق

 مكن اولصالا فاذحص
 ومالا ينمو يرعلا
 هأ ح ودم هنأ ىذتش

 ه«ويدعم

 هيلعلردةسامم (©)

 ميظعلا لج رلارقغك لمعلا

 هور غاتلىكشلاو



 اذك ىلفعلاموللاشب هلوق

 نم ةفسو لصالا ىف
 لمكما !فىذلاوبيذها ١

 ركرك ويشمل ظملاؤتت

 ا

 (لفع) ْ ماللا فرب« نيعلا لصف 00

 لالش ةدواعتس موا هيسقاودَحأ
 تنلكاص سر

 يلا ىعكاظعلا موياضي أ لاسقيو مةوركبني مونوذو كاطعلا مونة فورعملا برعل امانأن مو

 ةدبجاولاةبادلا نانالاو هئالثلا هيف بكر ىيدالالاقو ميضفب هيف سانلا بروك ردد

4 

 ا يع ىلام سلا بيوتنا وعلالاك

 امولأو ى 0 + ناك طيبا موك * مالم قاطعا ويف كيتا

 ٍ ظل

 أ لَظاَعو ىاوُقلانيبلاناعبال الف لاقي نييذتلا يفاوقتلا ف لالَتملاو ْناَروَخلا وورسمم

 برعلانمموقل لاق ةناهنعهللا ىذر باطلا رع نعقورو نيا ينال متل

 1 هصخيل تا ىأ مالكلا ل ظاعي ل هلوق هييشوح عسبتسلو مالكلا لظاغيل نم مك ”لرسلا
 و ل

 ةيرغو تخوودلكلا ىزرشو ىعملاو ظفالازركتلولوقلا ننمعجرلا ملك وضء»ىلع

 لاتوع نمو لاق ءارَعّسلا ارعاشلان كش 3[ سابعننال لاق هنأ اضيأهنعهللا ىضر رع ثددحىفو
 عوسو : 9و هم اسرع

 ياولو دقت ىو لمدلا مالكبلا نوح عبتسيالو ل اوقلا نيبلطاسعيالىذلا

|| 
1 
0 

|| 
08 

| ْْ 

 ا

| 

0 
 ا
1 

 فكل و همم 0

 كم ةكييابدمتم] كنس لاق دافوس هوتي :رعلالوقىف

 ١ اهم نيد ج سن هيما
1 

 ولاه :تلسن اواي اديتم ني رتل الفضا مخرامل كاف اينو ار جرو نما تلا

 59 ةأرملا ةراقإ لمَ ىارعالا نبا ىلمعلا ميل لاقي ناك جالا طشر لدعاسمس نس كلام

 ادام بوبا دْنراوهو رمل ليف تبن مل تابنلْمعلا لاك ىلارعالا نبانعئرهزالا
 ةمه هه

 ' لقا سيرت ًاايوناكرادْنع 95 لق هىخر ن مرت اودلاىفاه
200 

 مو «وذ٠ى 5 ه5

 تاق عر ىتن كشر ذهول لكل لتقبل ىانيشلاورعوأ لاق

 ا ةأرملا ببصيالوراكب“ الآ نوكمال لمعلا لاك جيرفلا جرب ردم 1 لفملا اوكاه ن درعا

 | لاه مرا ىف ٌلغ ءاسنلا و ريدلا ىفث د طنلغ لاجرلا فل ّقعلا دب ردزبا لاكتو دلتا مدعتالا

 ْ ْ مالا لنآ, ةقانلا تاكو م الع نمفالعْأرما تف تدلل لاه. باودلا فوه تلذكو



 ا (لاظع) ١ ماللافرحخ « نيعلالسؤل 1 ٠

 هل و ومهم وود 4” دهوو ووؤهوووك

 لوم بطي لاق و كهل ول ؛وطةللة ميس 0 ل ويطيعو 3 او.طعولوءطع :وليطعب راح

 باعت 3 ؛؟داوقو ودعا للي وطلاءاسنلاوءادظلا نةلويطعلاو لدطغلاو : "”ليوطلا ١

 9و مس و 208 مة سس سوو 5 500 :- م نكلا

 لباطملاو لساطملا عممجباو ةرورضلادد تف ليظعلاداز أمنا: « ليطعلاة ثلا دج لّثع

 1 ١ رعاشلاك اق
 0 5 < ءووق

 لياطعلارم طا ىَراَذَملا لم * لك امير

 ةعب .رىلأنب مروع ىرذ ولاد كنأو ةماثلا يسال اويطعلاو

 رطب لدَك * دنع بئاِمْعلا بع نم

 لي قيشلا نب كا لاقل اوني لكس ' لاقبالوك :ربنبا لاق ظ

 هتفص درو هنأ ثيدحلا سن رغفريثالا نبارك ذدقو ىربْنبالوقاذهءاقّنَعلاو ءاطنعلا لومطعلا |

 لبؤطلا ةماقلا دما لو.طغلا لافرق ورستخبالو لوسي نك ءاراضو ولا لو» ١

 لااتعلا (لتعإ ةرملاو لحرلا هب فضودو لاه سا 1 *الا تكمل لبوطلاوهليقو قّدعلا

 بيو داَف تلا نال مشل ذر فيوداركباوعابسلاو بالك !!نمداقسلا دمر الملا

 22 هم.” م |

 "كاع ب الكلا تأفاعو الس اهكاقفا هاظاعو اضءباهم ب بكسر نطو تلطعو

 دشنأو داسلا قاضعباهسعنم .:]تاظاعت اوال اظنعو

 دطاصتإ اوأَبسشمدكإَح 5 اهقلاو ولاة ش ش

 0 ةأوسلانار هقملاظعلا * ةبلكللا كلو

 4 وحرم ريت 0 ءلظاعتم ىلع مو هل اعدا حو

 أ

 011 جا يع

 لظعدا دف حراخنو» : ىرشلابى رمش ا هرعمأا

 خبط ةيلكرماجا 3 رجم (لاسقف ثببلا هل مقتسلف رس عما لوقي نأ دارأ ىرهزالالاق

 دا ركلات اطال 7-5-2 قعد 2 ى :رشنأ عبضال مهمالك نمو هديسنالاق

 ئرنأ كلذ رتل ءااذا لالع و تاك وو 2920 ندا اتي | ًارلاقي للهم نس!لاقر رز :ٌتدكاسْتادا

 داَولا ولطانعت هاك عاب 9 امان لقول هقساو ءالانبا تدترادق ةسخوةعبرأ | ظ

 نمذوخأمنوسوم للا لا شنملاو د تكتاشلو عابسسلاتدطاَمللاع ولف طاعب انهلاو |

 لاقو وف رضْمل هيلعاو. ا ٌرلقو اوعمتجا هيلعاواظتو نوبالا سوبا

 اذكت لظعو تاظءوهلوق
 نصالا ىفاددثمىئاشلا طيض

 رف عمسو رصنك لعفلا نا

 هعمتم هتك



 مدقت' ملال طدعمتا رذهوق

 ادهاشركبةج شىفتدبلا

 نبانأوءابلا ذب ركملا ىلع
 نيتياورلا مصأو لاق هديس

 هلوقو اهرمسكب ركب هسبف
 ىرعوملاهدروأت بلا اذهو
 حاصلا ىدسأ ىفىذلاملا

 ىلعر اهتقالا ان ديانمدللا

 هرويدصم هبثكلوالارطشلا

 اذكح ىراس,ت ا هوق
 حاملا ىتذذسذو لصالا ف

 مروج رف كايدو انه
 ثنوملا ريذل ك رات

 ا

 (لقشإ ا: حالا طزلا» نمل لضفااز) 0 :١

 ْ فر امافتالا عملا ىلص ىلا دع مالسالا ىف هلغفا لطشلو فاو

 ظ قباذ ذا _>رلا ل طَمَيو سانلا هلماقتسسا ىت>ةد درلا يشأ ىو, نماثلادادراذعب مالسالا

 لاك وللا ةاتتنااذا للا سلا بالا نسل ”نلاقعلا مسالاو هازال

 أ انغاا ذه ىلغتالطعلا نأ ىدنع وهدم س نبا لاق 2 7 ق2 طالب الا نمت الطعلا ديبع وأ

 ديبلاةةتحو دشن شلاذق ةانلااشيأ ايلاعلا و بيلا لعوذ

 موزكلاو براثا 5 اهنمتالطُلاروعٍد

 ولعل تايمز 28 35 امبالا سفتلو

00 

 ' ْ !مأاهةعففري ”لطعُماشو #8 هلاذع ناب رمل رب ضو 5 :رلاف قتلا لاو

 ْ أ ليلا قونلان هكلذكو مدنين نش فول "هل :وطل ف .ةو "هل ,وطلسط أ نهأ و اّرُعُم

 |انالاق كيور نحف :ليوطلا ةقانلا لطمعلاو لامن اهملا ن مهم لاطامٌّلع ل 5
 «هةموم -, لي

 ايلا انينَجرَ هنا نوللا ناد #2 ركب ءامدأٍل طبع ارذ موثلك

 4 ىرغوملا درو تيل اذهو

 سوم هم ع

 انولاورعام" الات 1-5 :ءامدأل طبع ىارذ

 ا

 ”ةلوطلا قانا ليلا ريثالا نبا لاك #3 فسمع ارذرا ادع 00 بهكدم_هكقىفو
39 

-- 

 ا

 ١

 ا
| 

 ا

 د
 ا

 ا
3 

 هوم و د 7

 للا لاك عفن مار ننال ٌللاو تا ؛ وطلط؛ عةمضهو ةدئازءاملاو

 6 ع 0 زحارلالوقامأوءاسح“ الالهأ نم هتععمىرهزالا لاك ةعز و

 || + . صدص هس 2. بوس # هود ه7 هه 28

 العود رب اهانود دقو » الطبعوام هز ىعست ىوف »* البد تاعَمْمَت كرا تا »و
- 

 ا 4
 0 00 0000 ليدل دول 0

 ْ يي وسولا براتب 0 :غوهنجارلا ىربنبا لاق ةدجاو ةقانلتاسمءا امهف

 هاش ذل 0
 مسا 9مم ا 2مم 2 ٍِ

 5 منان اق رم نيانأ ىذ نم اا ١ ارطناف ةلاط :ىفاموبق ىل راج

03-5 

 2 أو توتو اهئاصغ انا يبشلاو الضعءةمحرتىفو

 5 سوو و 54 -- ىومص

 اهلا ضعمنوصعفدأ رز * عام ماهتامزطا

 (لبطعإ) معانا اطر مل قهنموةعانلا نهوداطاان ل ميرنا ايو مو لاق



 نعم د ا ةييطل م

 (لطع) ماللا فرخ .ه :نيعلالصم ١ 4
 كلذناك اذاف ٠ دحلان دش الط هيفا * :خامْدلا لاكلاطعأةو سن نمل طع ةأ ماو |

 ةدالقتا دن ىلا *ال ىلا هان ل اءاسنلا نما ليما اقو لا ئفئافتذط |

 هلا وذل امس ار ٠ لطخالا لاق اهيل عقاومتأر ا لطاعمو اهءانقواهلالب |

 ىلا نادقةلكعلا الط ءنيك هبال للاسم ىلا تيد كاقو اهيلعىلتالءالطعةأ ساو ا

 مود

 0 3 اريك بدو 21 هلا ا

 1011111 رابعا دي و رضوا ََش ظ

 - 5 ها ا

 ةهدشلا ا 02 ع دا لطم ة فاو 03 اهلاطغأو ل2 نوسرمو * | 0-05 ا

 وو ب ا
 زو<ول ب ىلزاك "اياد 0 1 ودع لطع سيفا دع اهتم جف 2 ىنارعالا نبا |

 موو را 017

 لطع لحرو 520 لع رولا ل اطعم عب ودحاولا ىلع قبلا نوكيا

 اولاطعدقو كفا موناهتو لارسال بالة كانك نيو هحالمالا|

 مو ُةنلاكرئاذاو ضر ال نشا لطعملاو اهاىارال "ل طعم لاو اوامشاىأ

 00 38 ليطعتلاو تلْطء دقن عارالب ,تامعااذا ىثاوكاو لس هيه

 وي تت وك 6 2

 "يل طعم و للمس وأرق ن مةءارقذاشلا نمو ل طمو لامعماءامصلرتام 03 اهالغأ

 ساس م1 ةالساو اهله وسل ل انعمري لمقو امامه واذا قكبنال

 صدت لطعلاو الل_طاعادول_هجاو اني اعلا ىأاهواطع تااقف تق ة أها ىفاسبنع |

 لاقن للطلا لمه ضلع لاباوتا و صاضنمالا عجب مهب ينو ناسنالا

 اال اسس امتنا هولطو مسه ماقام و هداذو طنش

 ورعوبأ دشنأو مسج ن شح ىأ لمع تاذ يلاهعةأ هاو در درا -.: كح

 5 11 فيلد ؟ناكناوءىشلا نمولذتا فل طعلا لم تسر دقو 5 سرمشا طلع 0

 ءمءوو

 دودسملال. طعتو رش ورش ثمل لغو هخ بد الاو لاملانمل#جرلا َلطءلاسقب ظ

 وذنالؤو رح و رمت ذا ع ءرآ“ 2 و ُثَالَعلاتاطَع و مانيلا دلل و ند ىلع ماس الأ

 ابيءاةسالا نم ْتاطعماهمدو عام اذا "هل طءولدو اهسرامي ةعض 4نكتلاذا هلع

 اهبٌلمعلاد رولا وأذاو »م لاعتلط لا م 8 يسع
 سالما # بيسو

 ُلَمَدللَةط اضاهداعأو اغار ءل وار وسداع هنأ هارعواهما ذوأ تعلو تلاع اًنبخ

 2 در :هئلا نا فلا املا ض١ 1

 ب

 ةقباسلا ةقعلاىف هلوق

 ةأرملا تلطع :؟* رطسيف

 بابنم سومالا ىف هلعج
 بابنمحابملافو حرف
 مكلاىف طيضو لق
 هعدعم همك ه متفق ناهد ولا

 ىفاكورذ_ءزللاتناز هلوق

 هللا

 ةدرهربلاسكمءاضس لكنه
 هريدعم هتك

 نيل_هدال ثدد_١1ىفهوق

 دست طض ذك الطع
 نتمذاإ ديأ, نينا ب داهنلا

 ىلع :/ ء هنأ دب يل ًانادنوو

 0 لمأتف مهباودحاولا
 هويوع د

 لصالاىفاذكس يمادع هلوق

 ةقانلا ئهوح ربزكب نيزك
 امك ةيلصلا ةزاتكملا

 ةياورلاررعو سوماقلا ىف
 هءيصم هأ

 ىلا ةمعرلا كاذكوهلوق
 ةين الا ىرهزالا ةرابعةِيقب

 اذا ىئاوملاو هلوةدعباها و

 تاطعبد ةفعار الب تامهأ

 .مضغم مأ هسثنلا



 لاةيأدمهاوق يلزمه هلوق ©

 مكئاةصتاةيشاخ تنك
 ةصاخ الاوز عماش ديالا

 تل الانتداب
 د رملاضعا ةزمهلا

 لأعف اذئحهنزونوكو
 ىلع ةيلصأ ةزمهلااناو
 هللاهجرهي وبنس هذه

 للعفاهنزو ىابروهورلاعت
 نماذه هم و تآمطاك

 ىسلو هن وينس صوصت
 ما لأعفالاعفالا

 باوصلاروص:مونأ لاق ةلوق
 فىرهوملا هدشنأجلا
 ثمللاهاوراك داضلابلذع

 عمىأءاطااب"لطعم هلوقو
 رهاظوه اك نيسعلا لامها

 ءاطلار هب وصت ىلءهراصتقا
 طقنةماكتلا ف عقو نكلو

 ةرابعدعبامةرامعصئونيعلا
 ىرهزالا ةدصو ىرشزالا

 بت رغلا فرك ذدسعانأ تاف

 لك :طغملا للعقم باب فئنصملا

 ها اًذعب«ضغب بك ازلا

 قديع وأو رك ذاملثفو

 محلا ف ءوماقلاوحاتمعلا

 ةجرتفناسللاوسذعلاو
 ل_فتادهب وةهملا لطغ

 لطعةجترت فقاي_دام
 هىسعم ةهأ "لمهللاب

 هبسحأرو صنم ءونأ لاك هل وق

 ىردأال ب يذوتلا ف هترامعتملا
 0 او'يلدعلا مأ ”هلضعلا ىهأ

 و ريع أن ع تاقئلاانلاهو رر

 _ 2 ماللاقرح « نيعلالضف كيو

 8ع

 العنا 3-1 0 :! مييفأ ىلع تقول يكف 3 انا ينشأ ةدسحاو

 و مب وب ديت رع بدْوَم نصحني ات يبل اذه ىممالا دس نأ و

 لا لئاشيابمتب وياي ةيزل أ ىلع كاذب سرب عير عدادف ئمصالا ضومو

 51 070 لاقو ديس

 8 نعى يار هدعاَنص هذ فهىناعملا ىف نارام نعله ايو نإ

 1 وده ها

 يدينك انوه نلعاقا لسد نام لعن در دول رب يي ءأي ار لاف ةلكب شم 5

 ' أي اهلكشال اعرداهنعباومللاء نوقشت م .انعفىردزالا لاك ميلع تقاضى أسهم

 ا
 د اع درو نتبع وتأهل سن لفعل ند هللابذ وع 1 هين للا ىذرربع ثن د

 اماني نسما ىأبدب درو ليِضعتلاو لاضعالا نيرا. ةقيضلا فنا ةب ةيهالا للا

 أ 0س ليضع لاقف ةلكتم هل ةةمهن٠اح دقوةيوانعمثدد-ىفو هسه جوها مك ب بلاط

 0 «ىااكاهل ليرالو لاق: ةركشلا عضوم تع ضو فر من سحووالا نبالغ نس

 اقننيكنبسلافثيد لاو فراعملا نودثار 0 1121 اف ة /١النال

 امض 0 كاقعلو انكقنك قردال لاق لادم ام
 ا

 هته وو 1 و ا ساس

 و هلة ضعمنوصغدأرت #3 عاصش ما هءامزن“ 3

 : 5-05 موو << و 5 2277

 قو ءاطلاب ”رل-ةطعم باوصلا روضندوأ لاق داش ةيلذه هز ٠ ذب ادمهلوقىل لءزمه

 مه

 ظ يرسل اقفال لشكر تاتشملاو معانى أل طمع رص لسقهنمو ةنعاتلا

 ا فيوعف ]يملا داصلاب "نا صعلا هبسح اوبس لاقل و لكي 5

 نيل عضوم لسّضعلاو رافلارك ٌةٌلصعلا ىارعالا نبا نالسشععملاو ذ ذولا

 ألات ةن نديم ا 00 ضايفلاربثك ةيدابل

 ظ ارهواليفرتع ودرج و ةناك ند مهو ةراقلا مهل لاقي نا": .حشيردلا اول ورغ

 داك ب كسلا 1 لا (لبنم) ةَراَعلاامدو شيدلاوخ أ ةعْرْحْن نوهلانيلَصَع

 ا(دع) وأما لس( لون تبثب سلو لاق ىناعللاا نعديرد

 الحول ل يبق لجاهتاعن كيملاذ اتسم ءوطو العم لاا ما تطع
 الهدي

 52200 : فانقلادشنأ ٍلطعوَلطََ اوعةو سنن مءاهريغي طاع هاو دئالقلا نم

 7 د يي 2

 ضخ هدام لاَز عنلقلا اف كالا زجل هن نمو

 مما عا لع

 هيبعم وعنك ها



ٍْ 
 يب

 لقا نيَباذاةنش بشلل ىايعللا نعهذه َتوع ىجاهدإو اهيلعز سعت كلا
 داس دى سل

 4 رملا تلضع كلامو لاو وا مارعاو وول لضم ا

 0 اوةالصا |اهيلعوانيدن ىلع ىسعثي دد>قو لحد وحر رباب ”رقىف ص اذا اهدإو ظ

 اهدإ او و رتل هصاذأ تاهل و لماحلاَك شعاب لاق اهدار راهلط عدة عفنأ ظ

 1 0 ل ام-اهدإ اون هانعمو اهناواما ع لافتا تعا طلو وب تأءولا تاك و 0

 - هدهد ع .ه 2و 00 1 5 ٠

 تقاضاذا ىهالا يل وم تا لصأو حرم لواونطن قسد شلح
 مسسمس و م 5ع

 ع بايد هُلاادو 0 ليلا

 220 4 ها

 اهاقسقانقلاز ارهاذامالغ ٠ اهب ذل لاّسعلاءأذل نسا

 ةمرلاوذلاقو هنءوقأ الآل نما مم موقلا يراقب |

 سو ©

 الشع بجوانب 53 نامحتن ول فذقألو
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 ع ا "الا ىعإ يذلا وهون ناتي ال ا َن ,ىدلا انكشلالاّضلا"رلارعش لاو

 - يم 37 ,© و

 ةدراوم ثددخفو لضءموهذ ملا ذالاَدع يابو يدر ينال ا

1 
 هلعا ردالفابطالازءعيىذلا ض او لاّضعلاءادلاا وهل لاك ارغلا ىلا بورد ْ

 ١
 6 موس 1و م9 1 وذ هدو سل #د #55 ءقةدع ا

 لاق وب :نتاترغ داو لاو ثلج ملغ مهل عأوءابطالاءادلا لضعتو | ظ

 سمس ةؤومر هو مء5 عو همم <

 هاديه تءاَح أ ة بع ةّمهادانهلاَّسم ىلارعالا نبال لاهو #2 الاّضع ةفاح تفلح ا *أ

 ا

 نم دل و ىأ ارعالا يأن ءةريخالا ةسيهادديدشل ع 2 مشد نالاو ةديدُش

 هد 9و ى هو ىو

 دينو يوت ل تام و ٌيهادلا مضلاب ا نشا ودلانمّيشا دىألّصعلا

 مسا 5 < 8 وهدم ع ه

 تددوال ضع ةقاشثلاتلضعلاقيو *» لضعىلةلقافحن و 2 دع اضيأ
 2 0 ا

 دعو

 ناتج نز نارا ناشف لست لو بوكرلاو ىثللان مءابعالا 0 1

 - 2 و هدد هو و 2 9 4

 ىورو دئادشلاث ال_.معملاو ههحولىد_:مال ل طعم مأو قاغتسساو ظاغودتسش

" 
 لاق ريمأ مهاضرالووبمأب نور امتفوكلا لأ لتعلق هنأ «-فعدللا ىذزرع نع ١

 ىأةدحا مدي موشيال ىذلادد لان 'الاوهولاّمعلان هوه لمع ةلوقىف ىونالا ا

 ةدعاه م## سم 1 ا

 ٌلضعمو أ طال لاشع ًادقلاي ماسح ازادم ىلع تنع-_صو مط سه ألما ىلع تفاض |

 رعاشلا لاك



  (لثعإلا ٠ -ماللافرح « نيعلالسك 22 ك0
 ن1 ندم 11

 1 ةفيئاشم هد-ىو ة ةريبك هقاش 1 ًاداراآنوكي نأ انوع كلذ موهربسق لسع أ هن ارعام

 ١ ًءاسنلا نم ًالضتلاو رازالا عض نيدان غلا وفاس هلَدعن هلق لس وديلعهقلا لصونلادحأ

 9 وعسر و26 ب2

 ا الشتا هلضايواهلضعي يأ لجرلا لضعو اهسحح وزلا٠ نعةأرملا لضَعَو يملا تملا

 | لقشم تازننمجاونأ نيكني ”رهولضءَت الق ىلاعت هنلا لاق ها ايتن اهم

 || اهلنا هحو وزربالت أ ىلا ايتن وفددسم اانفاهقسنالسرهتشا ع و 0 2 رااراسينبا

 مهم 5 همام

 ||| الان دوشن ”؟امضعساويه»ذتلن هيل ملا ءاوئامآو 7 لا تازنقد تخل سيف ثيغرو

 || نسكالو اهراس نأوهوت اسهال .وزرلا نمد . الاهذهى ٌلْضعلا ناف مة ثحانب نين أمن

 ||| اهتَحاهسني هنالاضعىلاعتهللا ءامماهر هم ىذلا اه هرعت دتفالا ىلا كل اه طش ع

 ٍ || اهل جباىنلا اا هعتسدتنتي وتلا مهتم مر عتماذا ىلولا نأ 6ةرمّمعلن هنو ا

 || نآساباللاهةش ا ىلعةن أ سها اطيل جرلا ف رلاقليقدقو اهلء فك ىلا ْتَعداذاحاكنلا نم

 | تايم شحافلا نيثأ قاوللا ىلا تو هنا سهقنا لف ىره الا لاك هنم عم ىتحاهراشب
 0 موس هه <

 | قوقادصلا نمنهوا ام ضغباوبع ذيل نولَضء نع نهجاوزأ هلا ىبهتق اوللاءاسنلا هلجبنم
 ٠ ةلماعما لماع دارأعنلا لعل نموها اضعف ها كتحوزدولا هلاك ورعنباثيدح

 0 | اليضعتءيهأ ىف هيلع لَّذَع ٠ هه ل كفاه قيبق مليك :لومهمماسنلجاوزالا

 .[/ اذا اهي ٌضرالات معو قاضّداكملا مهبلضعو الظديربامنيب وهن لاحو كلذ نم قص

 رن سوأ لاك متراكل مهب تقاض
 م-ومم وم © نث س7 2

 مرعب عم #3 ضي اسلام صر "الاى

 1 3 هشعب حرموا بشاذاالمضغت اهدا رم تاو قاض *ىشلا نع “شلال ضعو

 سه مع هةر س تى”

 || ككضعأو ؟هايورمالالاتما مان جل بعتدمر ادار اط هبوب لس ور

 هدا وي ه5

 ظ هاشلا كاذكو اهضيبةجاجللا كلذكو هدالو الع رع لشعب و اهداب تس ىهو

 ' تمكلالاك ريطلاو
ْ ْ 

 ٍ ا قطو سملا دب 0 اهجاتنٌبغارومألااذاو
 ا 0 3 سا

 )7 ةزاننبلع نع اعرب كحد هيكراذا كوت هىذلامهسلادبدشتلاب للا ولصعةجرتفو

 ' | انياكيننلاو اهنوخ وفة شالا توتلا اذا ة سانا تاع ةهغل دالاس اوف لاك
 ل 5 0 مسوس مصمم ميج

 ىلا



 ءالا 2 (لضع) ماللا فرح « ننعلا لف

 دشنأو أطبأ ىأنلطبلاوهوالي سعت لج ةسعال لصع عج و ءادملا

 ءمعو*ء وم س6 < عد هو 5

 بلك رمد ناي 8 بلى أنا رجاهلأي

 اد هنعاوشمارردب تيدسحىفو 3 ودل وتلا لم رلالصعلاو ديدح شل قْرَلا لالا !
 -ةهي د 2 ه-

 هعجو ندبلا سباب _دعالحرو ةيعمي تعاود ىأئوتالاح وعملالم را نسيب 1

 محلالىتلاةسسبابلاةأرملاءالّسعلاو م. لشعلالاجرلا فرح برو « زجارلا لا لسع
 ') رعاشلا لاق اهلع

 2 نع ا هوما دع )دوم سو هيدص اؤ قو ءقع

 اهادث كطصد 0 3-0 ماو

 قم سل او مد 5وو 59-95 سامو ؟ءدو

 ل لسبلا ادودمالسنملاو ءالصتعلاو لصخعل اوزصتعلاو هعرغىلعددشتملا لصعلاو

 الا و نونفارس انما نع ل روكت ولاقنسالاءابط“ الاهممت ىذلا وهو صانعلا عمو

 ميا ليسو اوعرولاف هاكأتو هيفا نأاوءزوّقراَولا ف تبنوه ىلارعالا

 هث59و هسد ومو

 فك :ةيلمشةريصت لصتعل اة ملاك قاطيساطستم يله تاكل لكحل :رووش ةفشح وأ لاقو

 لكأت ركملاو لل را رد ضي الانس يق روتكر ون هلو ةز ةزوكا تاسدنلا اوءابملا عضاوم

 متفب نيكصتعلا قيرطو اهللو للي لصتعلا عارك لاو .فلملاباهل طلح طوتشلا فاهقرو

 3 قدزرفلال اق مضونإو ةودابلا

 ماتم ىوصلا انف سيعلا#ب اي اًيفنيلصتعلا قب قيرطدارأ
 0 هي وو هوو

 ذخ أ ل_غاذالخراللاقو ل طابلا ىنعي نيل صن علا قب 0 تع

 عضوم لطم و ةرمصملاىلا ةماعلا نم قد رط ره شلع رطو نالصتعلا قب رطف

 وا
 اهماوس لح ادق ش حوافز ضخف هب ارتست ذم 0

 رثكناكاذا لع ولع :وهفااَصَع َلْدَع ظيلغ مكاهعمتبصعّل هليضَلاو عب

 لاثغ اة

 0# ا

 ساكو عم بع جمعا هم

 قدومك ا ا 00 رديلما ناسا 5 دس ة فص و لا 20

 ثددحىفو را دونات لضابط ١ دشعلاو

 لصالا ىفاذك نارج هلوق
 "رلمكتلا شما هبه[ سوءا رلان

 يعمد هأ مسالا

 لصالاىفاذك؛ تن.دايفدل وق

 مكحناو توقاب مهم ىفىذلاو

 ها ةياورلاررخ ترسابف
 مىييععم



 ىاذكهزللا ناطوصلاوهلوق
 هأ ارركمسيذ لاو لصالا

 ةملكتلا فل ارراهاتا وق

7 
 مفبهذافاسهيورتناثنا

 ههدص# هتك هأ

 (لدع) ماللاف نس + نيعلا ل ضف ا

 | لو جابوا هدوعىف ل هعالو هباصتنال جوعا ىلعشي دحقىو سدلىوربو

 مس نم
 -) تا ع وعمه د “- س ”توث

 اضيألصع' الاو اهتيالصلا مماقَسا لءردقبال انوع الص عةرصتو لس زل هيناورم وعم
 0 5 نال مدع ءهاع م يلق 224 حا اخ

 با ساد سدد سوء

 كروسان انتل نانا لاو 0

 رخكلاقو * الّمعأَرشلان ماراناهل تأ « سوألاك 0ك وعما
 سم 6572

 رذهلاقو 03 لي يان حاس ىلع 03

 لصعاهبان سورس قمنا 5 ةظعاب ليقرصف للا

 1 2 لاح للا دس ميظع رش ىأْنسيامدعيل ميا اريعبلا باننأ كلذو ةيدق مىأ

 عأو 4 لبو لسع اق اسلا وعملا ل>رلالاقبو تحوم اف هقاس تيصعىذلا
 اا ياومز +

 5 هدَصي باتا اهقياداعب هعبف هبارقلاطو هبان لصعاذا لاقف البلح فَصَوو دوام

 كَّد_علارضدو أ لاقو

 . كزال سعر مكالورع #* ىتالكب شما نمكح أن حأ

 لاو ناكل نيو هلاقي و. هحاح وغالرمنلا ناصغأ يلوا مع لاصعمل و

 ( زحارلا لاق فعلا نامل وصلاو رابجلاو ماسلا ولام 39

 ذك يسفر لجرلاَلَصَعَو اه لنادي[ ماو : سلا لاسغك مراسلنا
1 

 8 ِع همة

 ١ | عمار سنبل لاو نحل فأي ناك م محصل جرا ناك هنأ ثيدحلا

"0 

1 

 ١ | نيا باكو ِبااعُنلارك نأ ملا لاكأ م نصل سر ىلع لسمو لك
10 

 | اانا سن 'ليسلاو بع ةينتدارألك اف نابع" ىورلا

 أ ظ ناسح لال صعلا عدلاو

 لصعلا ناك أبينا حالسك « موا نم حابضألا حرك

 / 4 ديسللافو 00

 ا 1 1 29و- م18

 لصعو باعنيب ثو.لك * قداصل فعن لي و
 هم 4و

1 
| 

| 
1 

1 
1 

 ا ىلع تش .صحو#ليقو مدي هملاءبيلع برو لبلاك انقل هب رهو ش لهقو



 ا (لصع) ل « نيعلال دق

 ق5 مال ءس هم اس ل ترو »هه

 ليقا علا ا * تق ةرعدةواهيعارذ بوأ نأ 3

 ومادام

 ولا ىهروقلاناليولقملا هاذ هولاق اهاطغوْنا دام اكد قىأاراروُقلاو

 ار دقودارأ ءديسنبالافو لوقت عج ليقاسعو" هلع عجب لقاستو لئقاسعلاب

 لاك رحاضحاولاق مك د اولامسا العشب ا ارمسلالقاسعلا اول قاسعلا لمقو بلم ليقاسعلاب

 ةبورلا# لقاسعبا ارمسلا عطقو ىرهزالا
 اق

 الئاللاًءلوعسلا 11 بر 5 القا عادَدجا نمد رح

 2 هل 2 ه هدو ع م19 م3 -

 برضلاقبو نأ ارمسلا لقاسعاهناك امس اددحت حر اه هرعس بلاست اان ارتي لصسملا ىنعي 1

 لاقي يبلاراكلا لا ىفوو 3 نمارس ل قاسعلا ىرهوما هسأر ىلعاوهو هنالَقسَع أ

 ىرهو ادشنأو ضرالا ةمّكئاهل

 5و س,. -هع

 ممل لماما * ايرلا فيشم لق هراعأو
 م

 5 ماوس

 هس .دمنالقدعو ير .ولقاسع# زحا ارلا لاك َ 007 :و تدل 0 وو

 تو2و 5و مه 5 ا

 يلع دنا اةنس لك قىراصنلا هحتخ قوسن القسعو ماش ا

 همام بمس و

 افاد حنرقىففداصن * السعد شوحولا ناك
 2م

 ماشلادانحأ نم نالبساعمإ 201 و نالقعقوسب ش للا ةرثكل ناكملا كادت

 يملا ليلا «(لمء)) بدصمفن نفي ىذأ نما لك املاو نشاعلاو لشاعلا لتعز

 حمر ملا لاق لاصعأ عخجاو أ

 ضامن ىذضرابذوُدلمو* املا نمألالاصغالاوأ وهذ
» 2 

 ءيثلا قفعاوتلالا | يلاو هنا سلا عرخلا هيرب ر » ممتابالوممالادنأو

 ىوتلم 1 0 هلئاقو لذاك بصي ى ىد سرا ِمَذ ببسعف ءاوثلا لصعلاو

017 

 لصعمهيىراذاى ود ب ىذلا مهمسلل ل اه دو 0 :ر< غال ىذا هللا, ضع زب بيسعلا

 باتا كرم ةهلاداضلاللاوهلات زج نب ىلع نعاكرب بنبأ ىح 9 ديدشتلاب

 كسلا ميني لسطاعلاو ئرافكوتلا مهمسلا 1 اهنوجوةلطسبلانوتلا اذا

 لص ماهدنلو لاحول يلا ىأشئاطلا لص اهو روم يلا ١

 دبللاف ةح و تل

 لمت الو ملال و ايئاماَق شر مول تسر ْ 1



 فاضملاو فاضملا نب لصف هلوق
 ةراسء هذه فرظلابهيلا
 «-.فةرذد طبضو مكسحملا

 ةرايعمذهلادارأ هلوق وردات

 هنف ةركد طيضوب د ملا
 5 هيد 5 هيلع و بصتلاب

 0 يف ذ دوسالا ىأ

 اورو تلا

 هلع نوك ًاالدا ارآل قو

 ناسك عاماذه لق طقس

 بيذيتلا يف هو هءاعفطعلا

 نولي وك 0 حامعلاو

 ةناو دل ىهفذسكو وثلا

 هأ روك

 هدد ط_باعممالكو هلوق
 ”لمكتاا ةرامعو مكحناةرامع
 طساعمو لطسعممالاك لاش

 هعبضم هنثك ها

 يبارءارك7ص ذولاقهل وق

 ليهم رضنلاوهلئاقلا
 ها بيذهتلا نموا

 (لقسع) .ماللا فرح نيعلا لصف كت

 لازال مري شتي هو رسل

1 
. 00 

 وع يف 2 32-

 ا 1 ءارغلا نعد ثنا ذك, مت حانكدارأ قرا بلاناشاار فاشل انيس

 ا ا : دوسالا أ لوةهلث مو

 ةهموذونو ب )ومو

 اللقالا هتارك اذال او هب بدعي مر ع هيفا
 مم

 اًضدأعا رفلاد ثنو هقئار 5 اذالودارأ
4 

 سن كوو دودو نسم و ©" و

 1 لسكلاداز ىركسلا تاءاسخابط 5 لعم مى ةاسل مءنبابر

 ْ لق هلو لعاب ةياغلاب علق ىلاةنبر رلالمستلاو يس روك الدار ل مقو

 لامس ى ألام ولامن كلوقك لامل_-ءلاقيهلةرع رلانحىأل املا لاسعأ نم

 ْ 0 عدد ىفو ا لسعهعجو ليغلا بيضة ل يسملاو

 ٠ زازتهاو تنذلا ينس نالسعلا نموه ىذا ةعرسب يلع ىألَملاكيلعَبذَك ب كبد عمنبا

 0 مهتالعدوويلا لسع مالملافى ”ةالاوهوًالْسَع وهال يلاَقب و كوول قت خرلا

 ٠ نمل رغب لساعو كريما عجبا ءالانبا لاق“ مهئارغشن مياس عنباو

 0 لاق مةحيتاف ىغالا لا و ةالثتلا مهمأنأ نوت نبق ثعوو ليرفع ارم

 (دس) لشتلا"للسسعلا لاك الس يل ةليوانلى ملام ا
 ارك هو

 ٍْ أ هي الص همفتاكم" لي 60 امام مالكو ماظن ىذرب مالك ةطتألاو "لطذعلا

 1 كاتبا قبس شي لانه تا اولا لاو ص ةراخو

 َ 8 نت اراشا شأو علا نيك اول 30 :ريلاو ضايبلاا نيب ىتا“ كلا ىهلبقو ةراجلا

 ديزو أد شنأو لاق ليقاسعلا ىهىعمدالالاقو

 - 0000 عدو عدة

 رولا تان نع ةيهحدقاو 3 ًالفاستواو اوك كمن دقاو

 ا ظ باردا 4 هكل اوةسمملا وشي كاهلاو لك كلاو. "لئن كلااوهو رطْفلا لمههلاىرهزالا

 ريهز نب عكلاق اهلدحاوالهعطقبارسلا لدفاسع لدقو هبت

 ليقاسعلاروقلاصةرئاذا ديان لل نانأ ار
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 لاق باينيدسسعنو ورده داق سه و الد سانلاد دوص رعت نيذأا راوخاو: ةعاجلاو

 لاقلا لوق» اذهد ..عنبورعىفو ارم اومسف لربما هذهام ْ

 باينباو مهملازعلاّن له ممثل حراَوقناَن منْ

 لزرع ىعيلزعلان يرانبألا سردها تدل اهو اهلنا ةأزملا ةانيقتلا ا

 الثا اهعماح ذاهب راس نعءاملا ل رلا ل 12 لو لاق ءرهزالا لاك ليلو ل . ءاسنلا نع.ءاملا 1

 هيلعدتا ضمنا لوس رام ىامالام لاكن يردك ادعسو [ثيدسحفوب سَ ْ
 كوم 5

 لزعلا فىرت بنيك نام ال بفرص تلا لويسرايلاقف راصنالا نملجد ةاجلسو

 نأ بتكة مسن نمامابممان لذ اولعُفت الأ مكْيلعال ملسو هيلعهللا لصهللالوسرلاقف

 اولا. ال اور نم لاك اولَعْفَت الن مكملعام يآثيد-ىفو: ةجراخ ىشوال اير

 هاورنمو هييطانخلا ف ةرءل ضي هن يف اول ءفتالنأ مكلعسأبال نيدورعلا بعدان
 هس

 هلوقفول اق, هم رم علا مهل ركن أك اول ةتال نأ كيب نأ افالم كعلم

 ثيدسلاِفو ل هداف ىلع ةلالدلاك لزعلا فك ةنيكنواما الا بفيس

 هلكوشوًارملاجركىف وار ان ةلزعيىأ ريل ل رع ءابتءلالخ ع 02 هنأ

 ىذلا لاربعملا او ثنع هَكتامنعَ يءالاقي دانا رعت هلل هلوق ىفو
 مون فدع ه6 مذ

 كاىدرفنملا | عارلا لا: لاو يسع ذهببرعلادنمةوفومدسولر لا نما

 ل ارب

 لاب املا نوبل« ىو هيفي مانع . ىننعالا |

 0 انهو وزع عملا نع مسمن ىلاعت هلوقو سا لملء | 0

 ىلاعت هلوقو 0 ناديي وهز ادعو وتلا ل عاو علا نما اان | 0

 ةلّرعلا لاقي هسفنلاز اريالا رماد ضن نعمه ضال عزا موقلا رات نيوجولا لع نوكي

 مسقرافىأموقلاث 0 هيعمل 0 لانكر ا ا ةدامع

 نيسوجولا ىلء توك« هلوق
 هيفلزعتأ ىدعئامهلعاف

 رهاظوهأك نعب وه4بسفنب

 وموقف ما

 نامركا لازعلاو سوما
 ها تبلادشنأو ةلزتعملا

 هرم



 لزعأ) +٠ ١ .٠..ماللا وت هب نيعلا لصف. 5-5

 .ىدانألا هشنأو

 21 اهلاَشن لع ا د اهلاررعف نزلا هل تت

 داز“ا ارءانر نملا 4 هلوق ود لازرع ءو ٠ اهلاقعو ردكم 5 هت ىشعالااذهىربثلا دزؤأو ةيط# 0

 انسخ ام لاقل هعاشمئأل ازرع لا او هن اح لا 1 لك تااىف
 ا دشلأو ابأنعامهالمل يعدم لي زارتو لاس تكلا ا اهلانقىلااهاينس لتحت

 |: تعتعيبت ارءالو * ': قربة 5 هه شامت درا *

 لاق وعجل موقو انشا متعتتليزارتلاو سشانلا٠ 1 ةلاافنللا

 9و 9 د2

 ' ليها يا عملو كت ٠ ”ليل نه را 5-6

 1 ليزا لاوس * للامم ملا ورذَتحا

 ار لاو فيفن عيان ةنكلاكمب ررعلا دن ليز زارعلاو تن نوعطمللاَدع |
 . لا شحانلا ليلا (لطرعإ) هل ذار رع ماع قل كلذكو لَقثىأهلاز 7 رعهديلع قل و 0

 لبوطلاٌللطرلاو ه لروح قا«. :ميتلاوأألافاوش لكن مرام
 6 قل ديزل لاق الروك وكر ل قارتسلان ءاظلغلا |

 [|بان وقاد ارنا نو ب هلوقبكلذتض لعد تسول ولتلاةلاليق
 ظ ' 50 ؟ىث لكن هلي وطل الرا لاقفٌىر هزألا هيمو مصل لكطزملا و نسحلا |

 لفرعو .هجوع مالكه بلع لقرعو جمجيوغتلا:لكرعلاو سملا نءراجاذا لحل 0

 34 00 كر 1 4 يو 006 |

 األصالا فاذكه هئم وقوم
 دشن ورضي زر ليؤلاو* ةطموهو فورعم | لصالا ف دس 8
 واف م دهر رع و كو 007 اا

 ا
1 20 

 ميل 58 رم شم لقرعلاو يلا لا ضان ليقرغلا ليقو |
 نق 3 اهباعصاييقازع : رولا لقا ءو ىهاوذلا لقا ةأرعلاو |

 مه انا ملل ناك هامودوس

 لماعلاو .«.دللعارس معلا قاب « زبارلا لاه قت لماكنلا ل ارا ىرباا |
 8 ارز ىذا 4ع 0 رو بلا نمار أو « لاوديدشلا

 ش اذه قيس الهارعةلوق
 ْ اطويضم فلةج رتفزجرلا

 نيسعلا فب الهارعومف

 51 ها اذهام باوصلار و

 ودعم



 ةحم ة4لزرم) +. مالاةرن .ه نال
 ةمسود وم

 ةركلدتشد دولا ف هطار ذال لذي ىألذعمْل-ح رو ةيئاث قرفألدتماعاطخانن ذأ

 لوقت ف رعلا تناك ىضلا لضم لاق لذا وعدم و لاو ب لذاك بقو نايمشلذاعوأ

 كرب 'ةلاىذإو ينوةدمقل ىذا لاوتلو نتا ناضمرلو ٌلذاعنابعشل ةيلهامملاف ا

 ل موو 9

 كدوالاىدا وثاضنو ع ا رو ناوجيلبا لاو رلو رار ور و

 عساولا ضيرَعلا لكدعلارب رج ر عش ىف (لذذع) مما نينحةرختالا ىو

 ساشلا نم ةعامجلا ةل-رعلاو اهنمةعاسمللال قو لمفتان .م ةعطقلا 0 (لج رع)

 عا 000 م ,ءلاو ةاشمىأ "ل جار عموقلا حو رخو ةلاح ٌرلاةعاجب ل سقو

 لاك مومادقأ ل عنو«نيذلا رق رعلاو لجمال ىهو عيبطملا ليلا نم ةلسرعلاو

 : دشنأوا تما و هوك ىحتلجرعلاقبالو

 اهرودقران م 0 نحل د4 3 مهن اكسو رات هجرعو

 عبو ةديصوأ داو لاق 5 اهو يطل * رعشلاقهقوعذلا كالت

 اضيأةلاجر 7 ةلَجرعلا

 نا نا يل دا 8

 لغانو فاح نين م“ لجارع عا هيد َءصوَُملا َنوُشامماوحار

 لجارخ لاقتو * الجار مس قضوا د *« نضرعةج رتف ىرعزالا دشنأو

 ديدسشلا بصل لدرَعلا .( (ددع) اضيأ لج اًرع لارا لاقيو لاق تاءاجبلجارعو

 لي دمإلا ىو وهلقو دالاس يرانا (نزع) ةدئاز نونلاو هلثملديرملاَو

 6 < عضوملازرعلأو شلك هيدي وهدسهع شن :رمهلابش“ الءاوأم ىف دس الا ةعمكاموه

 والفيس دسالا ناو واف يفنوكير تلو فار انا قوفرطانلا
 لاَ ازرع ء عاشملا اناقي رمت لاه عانلا بفم قلاوملا لثموهليقو ملا نمسا لايرعلاو

 210011111 ةرخقلا ىف هلع عيل واهُدعُي هلل دو كرت دئاهلالازرعو

 م
 دم ريغل هد 5 درعلاو ةدارملا مك ةلاررعلاو لجرلبفاملانزلاو هنرْثق قديدقلا نم

 دشنأو ةفينحوبأ ءاكح لا ينم توكيد قو لئااذا آملا
 مهو

 يقمن ٠م ليزارع 35 ولباس انلاونضاَسَدَ

0 

 مكتلاونأ لاف اه نخبة الازرعو اذهْنمرتك ابل حل يغصتيوهلسبقو

 بع تراارشو لوي »* زارا اهئانأكةركسصو «

 - (رشعشلاب برعلاتانسل ه1)

 رب وجر عش ف (لفذع) هلوق

 لصالا ىفاذك ملا لفذعلا

 نيعلادج رتااهزه دم و

 ىقةمعلا لاذلاو هلههملا

 مكحناو سوما.شلاو حاصعلا
 لب "هلمكتلاو بيذهتلاو
 ةهملالفدغ اهيندوحوملا
 اودهدتساكانهولمهملاق

 هلوقوهورب رحرعشد
 لغرالا لدغلا اهلسشعتاثعر

 هديعمم هيتك ررحورظناف

 ىلا ل>رللأكام هلوق

 لجرالايخيام بيذهتلا ىف
 ها معللا نم



 (ةنغإا» , :مالافرس « نيولالبف ْ تع

 1 3 ترابا وْ اوما انو هرعع كلذ نسدل هاك 7 اوما

 .عدمشلاب رومدعلات أل ءدوعلا
 *+ ليمادقلا بف ْثَسَكَر نان م 35 ةموسم نمالءلقنوصئانم ىمسراذكهلا نوح ايدهلوق

 ةنراطلا نبدي زيت أنثي 3كافول تلا تذكر ومعدقلائ كا لمدعلا | 3 روف عض 3 : اذهريغف هيلعرثعئلو لصالا

 ا 00 مل روبل

 2 يمد .,)ةةس مث هس ا

 نلف هلْذَع رمل لاول لثعلا ا( هعل درسلا ىلأبنم هوههلدنعي هلذع هلوق ]وو

 0 و«و .»*. ف) .وم مد ماس ها حايصملا 3 د

 يشر لطول سا 6-2 هوذا دالاو بتعاوه تملي | “3 قاكل قو برن

0 
 . ا« بهت دراب الر ل بيتم نسما

 ي 5دو م,

 0 ْ ْ لاكلْذَعلاَد ةراثك هلا دة هلاذعلجرو
 3 هم موس سول 7ووا م ل هم اه سد

 ١ قالنةىابدجو داثأ « الهمتلقفىاتلاذعتدغ

 1ةكودأ د ناو هدعان للا فو : ةأرهو ةكصض لئماربثكسانلا لذيذ لحبدو
 2 الخل لمف نالدأ والغلو لد اذهتْرَك امانا هنأ

 5 وتل فسرعان وهر انا لاقيو تالذتعم مانأوهلوق

 ماليه تالذتعمو ىريزا لاك َئ رو 4 زحن نوكن الإ !اوكلمما رمال اهيداصل [مبتكن زو لذ_عاضيأاهل

 وسل هسيص* هأ بيذهلاف
 نب وتسادقّنأعأ ةقمرقلا سالما دو ةدلبعل :وانعولط لق“ يبت را

 1 5 اءاماو ركاةدشبأما اان وشعماب ّو ندهن من أل ذلطماوزنسو را

 3 لب ام رفات 0 اقبلي ةيغام ا القنا و

 لذإعلا كلذ ذلاقةضاعتمال معرس اهلكم نب تيدطللو و اف 20 وفر رتفزا 0

 هو سب سو نا 1

 ١ راني واننا قمت ملعب وبدس لج دقو لصناوبونرفتت

 وو دس سس ام مس 1 هه

 | ويرسل قرف كنار تافدقا ل برضيلدعلا ف دسا | قدسل مذ !ىمهلوفو

 | تريرعب عل ١ ٍلّدَعلافسا مع هرذعبرب اوقف

0 



 2 (لمدع) ماللا ف مرح نماالبخ

 عضومىهلاسقف كار ءالانب !امأ و ىبرافلا لوَق لوعب سلا دا ذنمؤ فو رضاا هلال مهول 9 ْ

 ىصدال !لاق ضدرعغل المدللة اْوهتمهلوق هريطتو َكْوَدَعدار هديا د ظ

 ٠ بل اودعلان 9 ناو لاق نب كود عاهل لاش نم رصلانةب رقيىلا لوس ملا نع اودعلا |

 لالا فاذكل توق ١ مدقومّصضلااهبسن لاق ا« لئتنبا نيف نموأ ة اودع .«. ةفرطل اوةفدا رعالا نبا لاقوأ |
 "رلوكتلا قىذلاو سدهتل او ّ م

 ناموا ةال اوعفذز روى وقالو وع ىف) ناك ع ض وميلاد اودعلا لق و 2 ذو أ ةعدق ىل هلود اوي | ا

 ىد:(واروط حالما اهءروحي 19 مهانغا نعلان فب اوتار رند ماودسلَك ودع لاق هنأ ىلكلا با نعر# ذوأ

 هيرييععد ها هه” . ا
 يون دمام لق ؤةعرضلو ىمصالا تان وعنا وقلاو قرغزالالاي وع لعءا| ||

 « .ةماصوْبشُملا كودءاولَع 5 هريسءدشلاو ؟ 4 :لكنم دقلا ودل ةقينسوأ لاق

 2 مم م قدير 8 ةكدنو أ 1 هنا نانا اف هليل هامش اضدأ د-ةلا عب ثهلا ادع

 ءذعلا 1
 ايدول اولصالا ف 0 ل نا هل يا ١
 ىعملا|دهبامهملعرتعنإلو : : - 0 0 - 58 1 3 5 : |

 هعيضمدتكررخل || باوصلاو ىرهزالاٍل اق لددع تانمارءابرواهجوقوتلا نمةلدنعملا لاق براحتنءرعتىورو
 هديشنأى اكل نان دعى ا نعرعثىؤرو ءاراةةدسملا

 ليلا مانسلا تاذتاددعاو " لدن ناو لعتلالَدع يةكيا ظ

 ىرهزالالاق الئاف ناك امديعل نمسا نماهانسٌةماشتسا ليمالا ان تلا تاذلادتغايلات |

 أ دعا باو اولا نأو ميري غةلد ةلدنلا ف برا نعرمش هاد ان ىلع لدياذ- هو

 باد مورل دل متاددعمو هريغو ماه لا ةماهلك اهو مانعا نما ذاةقانلانالأ

 2و

 لمادا يلمدملا اولمدعلا( لمد ع ]) صلاخ اردن نال عض موزه لا ارا
 ا

 0 1 . س منه #0 رد
 ةرايعهلا دقّسسملكداوق ةيامدع ى الاوهمدق] كلذ ليق بابْصل اند مكصلا يدةلاوه لدقو دلو ليات |

 ميدق يسرك زخارلالاق كلذدنع مدع سن نا.نالا ارمي هنأ ىلا أمعزوأ

 وهليقو مدقلاوهلدقو مدل سووو

 ,طئاف ملا مذضلا يدقلا ىالكلا مراع نأ لوقهنمو 220010 ٠ ميدقلا ب سحلا ى ردع *|
 رو 55 9 هد 3

1 8 
 ديسللاو ةيدق لمادعر دقو ىلددع نودع راق ذخآو |

 صم «تاررعر ْ

 95 هم مَ س ©

 الماعون هوب # ةيوراعا ملون 5-1

 ع« وو“

 عدبجلاو يذق داع أ فتم يكد ةيدبستلا م مهح ىلع لاتياتكامعوتل ١



 نطل ماللا فرح * نيغلا لصق نر

 ان هدو

 ا 1 | تدع يهانان ت تين اح ارنجلا تادج و هد_ْدءاَمْهَالَو مآ ىيعمز عفى ارا هل ماها مث أب انه 1

 امينا اههنأ ادب 6 ام نب ع 8 ه ؛تةواذا دلو د زوو لح الدب وهلا قام د

 - مو هم م

 داالود لادسغي هنء لدع مهلوق نموهوءدنع ج اتت اينخا لردإلنيوتسم

 ١ تل !(.ارازكا لاو رثسالا ىلا دخولا ملم اكلام

 ا ا لودملا ليالي 5 ىرضأن اكو ٌتحَرصنْالف

 "1 اهلل تالا و ليلا انامل الودع لدي عَلَدع لاك

 00 1 . هلدامث تن اوميشْممَتْدلو ْ شئت دوعو تلاها

 اكياس انيرست ا دألادع رم لداعينالف لاق وو هيف لسَتنأ اوفاسعم لاف

 00 هع 1 و 0 2 رلانبالاخإ أب
 يقع 1

 اخ . .الادعلااهمسانمٌبيقآدقذ »+ ةايراهماتمف تيتأف

 ءلسبل 20 1 1 ظ

 : الاس نان لاس 1 هاَدنمتقالفار اع ظ
 ١ اننا 17 0

 .طسوراذا ةرغلا لدعم سرذو تو رت لوقو بع يندح اولوشي نأ لادلاو
 ]لوو 7-12 / 16 يا

 لدعو ةددسعو 0 نيد نمدحاو ىلع ننبعلان 2 اوبن ا

 تورم

 ْ 3 1 ليو للا « ماو ألاف ىحتفيا ف لدمتاف تأزم ذل نع ل عقلا

 ١ اتريد ينل كرش لداعلاو كرش لذعيمتاَلَدَعو بارا كاذب الا٠ نعلعفلا
2 

 1 00 االول الزمر رفا لو رجل اع لداع طسلا ةأكلناحبامسلا أر 1الوقهنمو
0007 2 1 

 1 1 ىلا الان يي واق نعدقا ىضو ابغا خب دست هلع ريع هن

 ل ا مان ءأب اوما كينولداعلا بك هنعهنلا شر ىلءثد د هنمو الثم هلانلطجوهبكرشأ

 ع
 1 8 - ا

 1 كرايشلا دن 2عئلدعلاو م لذ عدي ىلع عضوعنم س «ةاذائشلمأوقو ْ

 مدع يوت عطوان لابقفهبلا تطل دلكتن نارا 3 2 + 0

 ا | خه دتتم 2 َّق :بقو نيرصلان ةيرق كودنعو هدم

 . نوسأ ل نع اماله فرض لا غاولودعاهلصأ 11 هلع 5
 «ةومصم لم يي 37# همم

 يسود.

 وداص مول

 ايلف قوت للة ودي هب ةقرظرع سم فة -ءاودعلاو ةورمسمالوتع مسدراهشأف نأ

 )» , ءوم ا
3 2 034 

 ََى رح نبل علوق ْ

 اًَرَصْمعِبْتل وتالودعءارو 0# مقرادشاك اوكا مانالف

 غ2 |
 م”مرث

| 



 551 نال ماللا فرح نيعلاٌل ضف

 هللا لبي 1 دع قزارأ ["ة از تدع أكره لاتففتشل هلازك نيح سو هيلع هللا ىلص يتلا ا

 هت ةيدافلالدَعلاوةموّتلا قرصا لاق هنأ لوعكمنعئور الد ءالوافرصهنم

 ةمقلا لدعلاو هيلع ماقي أد بحاصىلءهقبجعدح لتس امَداهفَندسْح أسوق
 - هعىوأث

 لاقل ءَضول رسام ةتس نكي )نم لكل لاي و هنيقىأاذكو اذك هنمهدعذخ لاق

 راح قيرطلا نعو هس ا لذع خلد ةشقاذسه |

 ري هم 2 ص بهو ا

 ىلا لاب و هيهذمو هش هرطقىألطابلا لدعمو قحلا لدعم فلج راد

 :ريهزلافو هكلا و هبعا ذم ءوسىلا ىأهلخا دم مومذمو ةلداعسوس | |
 د .

 ف ةرصتالى أكتر راسل د عئال ثد دخلا ىفو * هلداعمب رطاادصكىر وس هيلع شحم

 من شار بأ لوقو عّسمال اوىع يدا نع لاو مكتيشام

 95و همام

 لداعلا تا ضرالا عويض >2 0 ارفت ترا اذا نأ ىلع

 تدع لوقت ههحو نع شلال دن أل داو مسن مالا مان. جاهين لعب ةعشلاتاذدارأ

 ىألدعم , وه لق هسفن حاجوعالادارأ  ذاف نكهات شا

 دم 0 جوعا لداعو هنعلدعلاو سس
 8و هو

 لداعي معو طولوءامحب 35 اهرعو نم فرطلا ى مثالا

 الولاق اوت هش ىأا ضروب ل ديل ىأل دام ةوقىعمليقو لد ءانهسلات

 فى فيلا نأ ىلا ىرذ افا مأكل ضرب لاّدعلاو لب

 دشنأو يلارعالانبانعكلذ

 4 هسذ ةهوسع 5
 لاعب وقرا هلا ذا 5 هرم عرس دعت مهلا فذو

 ةلداعملاو مذنب سانلا لوقو تاروُدلا هَ هثبعبكريامجيأ نير "الا نيب لداعي لوي وءس و 9و هس همك يه
 تداعذقو هك رم ايلع ىضمأهنمآلش ف ىأ مالا ذهن ملادعفان ”لاغب نبض فلا

 ةمزا قدا تيما قامهبأيزضأ ني

 الاعلام فتن * لالي ىلا ىرماعلا نبال
0 

 نيرحأن ب ليماذا كلذو زوق طو ماو لاذعا تلو نرعلا فهزلا لاق 6ع
 سمسا يري ب7 ب للا

 |! لاّشو لامي رطلا لدعو رسول لدعم عجرالودع ديلا ل دو |

 طمضاذكى نال ىناوهلوق
 رسكو ةزمهلا مضيمكحملا ف
 را يب ومالا ىف هوءانلا

 فم هتك هلدع



 ىفاذك ةمع ىهو هلوق

 بيذوتلا ةرابعو لصالا
 ىدععم ما ناتمعئامهو

 ا(لدعو _مالافرج م نيعالسفر دوم

 أدق هيف را ءاشامةروصى أ ىف فيفتقلاب ادع 107

 شفخالاو مداعةارقىه وري ساما لي وكلام يقم نسحأْ!ااءةدو أ لانس

 . مزالا لاه .فكادسف رق نو 5 2 :ىهو ناميالاىفار ةكلا نم كل دعدا ارآلقو

 م« سر © ع,

 ىهوقلكتلدعمالذ مكاو كموكءانعفةيبر ءلافامهدوج اوءا ارغلا ىلا نيهجولا بعأ

 ىيوكتتأنم ةيبرعلا فىوق أ بيكرتلا فىفنال كاد عت ربح او لاق زاسححلا لهأو عفانةءارق

 || كتلدمت لوقتنأن م.ةسرعلا ف دوجأ اذهواذكىلا كتفَرصو اذكى لا كتل دلوقت كناللدعلا
0 0 

 "لمو و ْاَوَسَو ىنععمنا فيفتتلا.كل دعت ارقن دة“ ارقفءارفلاريغلاهدق وهبقْكتف ةرصودهمف
 ا

 ةهيم وم هما همم مدو

 | لهن # هلوقهنمو ىوتساف 59 دوس س ىألدتعاف ءىش *ل| تدع كِل وق
 2 اد

 لاق | ياسا وبس شاونلائلا كدر لدم فتم ليو ماقتساف انموق أ موو عوز م

 رعاشلالوقامأو 7

 لداعبوأ فراقي نلع « الاف ىهمأ ككاذكآ
 ءىألوقدتمو انآ هنلَدءوماقتساو ورمل لَدستماو راو هنقاننيلداسي عب
 نب + مقا اب صنالا ماَسقلالدعو ءازحالا ليدعت 'وهاسارعشلا فحتار ران ال ىمرافلا

 ' ”ىأذمسقلا ىف لذعلادارأةكداعُمضيرَك درقاهنممت ”الثلعلا ثيدحاىفو ميلا ىلعاعاو ساذا

 1 ما لت<و رو تست اوبال انزل ةلاولهتلا ىلع

 ف ٌلدعالو فرص هل بشيأل هل اوقوامونعذخ ا هجلَدعن ةسررفلاهنهووكةثتسلاو

 لوقية ديبغو ناكر ءادنلكدفتى أمد ويالل دع لكل دعت اود عت ةوق هنمو ءادفلا

 ْ | فأ نم مادقاو ش حاف طلغاذهو قر هزالا لاق اهميشيالااسفا لئلا و

 شدو ىلاعت هلوقوإ مو ذئمو*ادنلا اهم لميالءادف لكى دتغَت ولمن ىءملاوىلاعت هنا ِباَك

 ليقو لكلا لدَعلا لدقو هيحنالو هنمكاذ لش الأتي الاهشيذكموب باذعنمىدتني ول

 اياجةيرلو ةيدوهنم اوذخأب ل ىأارصالوالدع منماوإ شي لاقي ةيدافوليص أولم لدعلا

 .ليقو ة ةضد ذيرغلا ليقو ءازلبا ل دعلا ليقو الذ نمرثك أ مونم اويلطىأادحاوالجر ىولشقي

 نم ثيد+لافو هعضومفف فريملاوك ذيسوةماقتسالا ل دعلا ىارعالا نبالاقو "لفانلا

 ليقو ةيدقلا ل دعلاو "لي حلا ف :رصلا ليق مل نيعب ءراالد الوافر تنم ليل فكانت 3

 ساعي ع وتلا فرشلاو ةشير هلال دعلا ليقو ذ 7 هولا لدا ةيذلا فرعصلا

 ل



 ١ لدغ ماللا فرت :« نيعلال ضف“ 64

 ُليِدَعهلسْبكَتولا قال الس وقلم

 ةنامو لما فلج الد ا عجلاو تم ققمالدن 5 اه. ثول دعنا لقي

 اههتدَدشىأح ثان ىلع امل اعنيآوتقمىلاشو ىلأب قع نءاي اذارباع ثندحفو هعمبك |

 ريعبلا ىذح دح ل عنوكي للا فة لذعلاو كللداعلا كيدَعو ننال يلع

 نعل اوددعولا دع ًاعملاو هناك وى للود ملا لدعلاى رع زالا لاو ظ

 + ةطيرئغ نم يلا لداماملْذَعلا لاحت الا يطقلخل ذو كلامنا هوقرقعارفلا اكتب ود ظ
 كئاثلذعوكمالعلذعىدنعل اوقتن أك لذو لما لممثل لْدعلاَو كلنا دفىًءاثعمو |

8 -- 

 تقف لا تبل نجري ض نعد ند راافامولغزد_مالضو اء وليت اذا|

 اد ترام ما 7-5 "اكو هللدعب درعلا نمل سرت نالساكل .ر دكا زؤلدنع | ِ

 ريسفتلا ىلعامابص هلوق بصن ولاق لْدعلادعالادحاونأ قعاوعجب دقو لعل نمل |

 ذحا ولدلاو لدا حا لا لاقو اًعكضرال «لمهلوق كا ذكو مايصلا نمكلْذ دعه | ظ

 اولوش لوى دفءاونأل اق سنلاريسغ نموأس نما نمّرنلاناكدحاو ئه ولا لثخلاعماف

 وأ ص اعنا رقو طاَغبرعلا ضعينالوقي نأ بو طوخ اذا نم دوت برغل أ

 ىألدَعتَيرَتو خفلاة لي دملا لهأو قادكلااهأرقو نيلاردكب امان كاذلذدع

 ا لطم عقوو ءانعمّتوأو ندع ك اذكر ىرقزالا لاق "الما ولعلك هنطيراص | |
00 2 

| 

 6# سسأ

 لدا امهننةدداو 00 نالثانرار رغلا تاتي دعلاو رخ لاما ارش اًتاعَثَءَىأ |

 ا

 لدعب و رعبا بشي راع اريعبلا ىلعقلاو هلل تْلَدَعلاع» , ىمضالا اهتمحاص

 ذاتيا ةعتمأ تأدعلاقيو نالثعلاامهوْكآلاةيوتلَ ع لدملا ىارعالا نبا 28 ا

 هم

 لادتعالاو لولا كداسي عناب لاو نفل موب ماكس اللة د وتسمالا دع اهنْأَعَج

 هابل نيلدتعساورصقلاو لولاك هلوتكف كو أ ورا نيل سو
 املي و لدتعادقف سانام ةهلا لاذ لذتْسضاوهلا بيطرة زاجلاو |

 تا مو ىلع ىذلا قدها هنعدق ا ىضرباطللا رعت او عزو هتلدعدتل ا

 لاك فووكىافاقتلا مهلا لدتا كوُلدَع

 اليمن اهلدعأ 1ص رالانُ تا سما 0

 لحوزءهللالوقأرق نمو ماقتسا 1لدتعاف أ ىأهتدع تاع ءثلاماذاو هادنك كلذ |

0000 



 ناو ىلاعت هلا لاك هلوق
 لصالا ىنادكهوملا 00

 ةوالثلاو بد ذهتلا ىفدلثمو

 يكد هأ طسقلاب

 ىراق ثد دسىفودل اوق(؟)

 أ

 7 4 وماذا كدا غانا اخت دعر نيئبشلا نب كأاعو هزه مولذ دفين لدواهاوس 1

 (لدع) ماللا فرح « نيعلا ل فق 41

 3 1 1 هلام لةتد كح سا ىلع + اندم فايل ل 2
 ظ لدعم وم منالوقننأدووشلا لبد 1 :لذعا هك ٌءلدعَلاَو ةليملاوةلودعلاوُدل دعلاو
 لاك ىبارعالانبانع ةريبخالا و ادا اوُدلَدَملاو ماك لحرلا َلَدَعو .هماقأ مخمل

 || اضبأ ةلتعموقوةلدعل لا قيد زوبألامو هنود نيذلا ىأتلدعلا نالف نع تاأس لسا

 قواد أو لاعت ةوقد د هلادعضلالجرلاَلْدَءدقو ٌلوُعمهودوهشلا نود ربنيذلامهو
 مهاربالاقو لّقءىوَذ بنسملا نب درغ_لاق مكتمل

 ّْ هيرفي رول ىذلاْل دعا

 ىف لذعلا: ءاحنأ ةعبرأ ىلع لدعلا نأدباجأ ف لدعلا نعهلأ سي ربمج نيديغس ىلا كالا دمعبّتكو

 اذار متدقنا لات لوقا قّلدَملاو للامم انتضكس او لاستدقا لاف كسلا
 هم اه كارملالا قلذَسلاوُل دعا هنم لشي ال ل وزعت لاك ةيدقلا لدسعلاو اولد افعل

 5 | اوشا اونو ىلاعت امو موكر بى ولدنا نفك نيذلا م لحيوزع

 4 :أانالف لد_ينالفو عاج اوّبْاِف اصلا ىنابلا ةدسيبكلات ممرسولوءاسنلا

 . قي نعد كونا ئاندنج عقيد ناندنع كد ذرام لابد هيواشب

|] 

 ١ - 2 ده اسنبيغ ل نماوشلانئشلا كم وُفَتْلَدَملا لدقو هوقتئثلا ليِدعتو امه

 د وافر كيرلا سير لثلاو* لبقو ليدكاوريطُلا ىأأ وَسليِدلاوُلذعلاولمَلاو

 ا .كصص هردصوملا تارقل |

 لاف هياهنلا سماهىف
 كمأ 1 هللالوسرا لحر

 لعرلا ف وكن ةنمقلا
 معياذمو خلات ترسل لاقف

 تسلىريمخلا عج سه

 هترابعلاريثالانبالاق هلوقو

 رك درركت دق ةباهنلا ىف

 رسكلاب لدعلاولدعلا

 امهو ثيدسلا ف تفلاو
 جفابوهليقو لثمن

 ودعم

 لواهملاق اًمايضكلذٌلذعوأ

 0 3 7-5 نمالذع سنن لع

 دع نب وهني فلل ا بسد ذيب تاو قردسم سا خفالش- ءلاو

 الا رَدعلاو رولا قكلدانعي ىذا ليدعلاو ََق دلني رو نارا اولاق معانا

 لاق لذعلاوليدملا نبدي ؤسسقرفو هلشمانا سنا نوكينألبدَملا ف ىرهوبلا طرتشإ /ىرب

 ناسنالا لد حي نيف سام عاتمللالا نوكيا لل ءلاو سادنلانمكداعام يدا |[

 | كمالعلدعىدنعلا ةينأريغزاجأ ضئ عاتملالا توكيل لذملانو)ستماناسناالا نوكيا

 | امهلْشسكلاقفةقدسلا بح اضونآرقلا ئراف ثيدح فو (؟)هنوقرخال خلاء ل لذ ءىأ

 لق اه بيد ع نمسلامرتسكلاب و «_سنج نمد اعام تفلابوهريثالا نبا لاق لئلاوملْذمب

 | تطال دن ًالايوقر هكملي| 000017111100170



 ءاا/ (لدع) ماللاف رخ « نيعلال دف

 37“ م ووسع |

 اف ث تن ودا وعم الو نال وهف ل دعانا وذو سو لدسع وودلاَجر دعم ىلع كلذ لكلدع

 ىدنبا ك- دقوردصع دلل فضولا 4 رى را دقلة لفات رهو تعب واموت از ا

 وهالول_ءافلام .!ةروص ىلع كير ناو ثنؤملا ىلعافصو:ىر كرد ضملااونناةلدعت اها |

 ده
 لدعلجرمهل وقىج نبا لاق و اثن :وملا ىلعافص واهي رح كلذادا ووساامنا وةقيةلساىفلعاقلا | ظ

 0 ليوا اس ع ير هيي |

 ةقؤلشلاو كد ولا 7-2 اوةلوُؤ 0 ودا ءلا و ةدابز ارااومتاتب :ومءاحدقردصملا ظفل | ظ

 هبلعلب رأتلاعل وي :وهمانعم3 ةوهافاشت ومءاجدق ردصملا سفن ناكاذافكلذ ةوحشو ةطابسلا و ظ

| 

 ةدايغلاوةذابّزلا نك لذو هننعضا ع رفلا نم ىعملا اذهل جس أهن : وما لصالا لق . هشننأتي ىتحأ |

 قترثا عاهجركمال انهلءانلاٌقاَفا يف كلوكتتم ري غرداصم كلا ذوو ةقالّطلاو ةموهكعاو | ظ
 ا

 هلع و و 37 ىضامعا و اردصمةةيقلل ١1فت هو حا سدل اواهتنإ رَدْصَمْنِمسمْتلا | ٌْ

 سل 8 1

 م ساو مو دا ظ

 ينير مااة قا اوهام اوضرد دل ىقخؤاش ردصملا ىلع

 اولاهفد_ةفلءقناف .اهلوصال ولا هون ضع ىلع 0 واهب ف قو اهفعضل عورفلاو ٠

 ةما ل و دابق ةعوط سفوان أما لذ ١ ظ
 ماكاو هللا تانمآ اهتننم « اهج 2 كادر قدك اًدماَو 0

 5 ع ناز اودي هروب محالةفصلا ةروص ل حوا ذه بق ظ

 9 .هالاهلا تكلا اولوصالا اطظم-ىفاذ_هى 1 ريو 7 دمي هم را عش تأ | أ

 01 شالا عازف رو اوُسّصو د وف اود لص أ ىلع للا ضعبحا رخ - !ىرك | ملعمسشتلاو ا

0 

 ةفضو ةمضلا فهمه تأ كلذ ىلعو تادرس نك 5 تاعمىلا لقت دقناكناوهثدعو |

 دور 9 -هرو هرم ا 2 رص

 دك موصل ءاقوامك * ذادي رأت يكب اله لاقفعججو

 ا 4

  (رشعشلابر علاناسل 5 1 (



 (لدغ) 2 ماللافرخ « نيعلال صف : 165
 ١ ظ نت نه نزع دوب ونوح معدوم ْ

 25 و ةحاجدلا لسر ل دمةرَعاهل ليطتسمة نيل بضقو بوعكو قرون اذرصُمى ملمقو

 دم اللول رو قروب تاذتر ”هلبعلا ليقو ارباب

 مم هر 0 مو هذ 2

 . لادلابيدالاف :رصتنالكو * جياع نيب ىون :ودلان ف ري نوف

 قرت لسقلشد نالعلاوُبكلذكو 7 ليون 1
 ر ىلع يني

 كر 8 0
0 

 1 0 عمو - 9 مص

 0 3 0 كيلا ب

 ماو

 . .داقلا ىلع زو ىولاىلا #4 ثنو لك فانا لوقأ لاق قاإ مسا ىلعو

 1 داهعلا تانره اهب ' كاوُه « ادالب اب ىلا هللا ح 5 أ

 عار ماو ةحمأةبلعُت سرفاضيأ لعد لدن سرس لصو أو فذ دالمادارأ

 نمت لادا نائب قادبعثيدح يدم او ليما نالُعر 0-7

 صو لك ىوسرب#قللا نأدارأ ايسقتلاول فلا نمت رد "هللا ىبشقلا لاقل
 مسسو و 2

 ١ 3 فول نإ ردلا هبسشهيف لعمر عدل ارمي ًاوهريشالا ننا لاه عضوملا

 0 اس دمت (دع) رثملا ىلع ةضرتعمل ةيشدلا ءلصأو

 ركع مجبل مساةرخالا لد لود _ع موق نملداعوهوألد لدي مكحلا كا املا ل دع

 | ةينمدماف تكد مو ةنعلاولا سيو لداعوهف ةضقلا هيلع لَدَعو برو

 م وذهب ىجترد صم لصالا ىف اوهومكلافروكفى :وهلا هبّلجالىذلا ا

 ١ للا 0 أنمى أدل لهن متلو 0 ىكتملالج هنال هنملب ا وهو لداسعلا

 ْ كف انتم 107 لد و قالا ىذقي رخل قطاهكم الخ لاو

 هر ةاينلاز "اجدع دل جر ىلهابلا لاو ل ا .ذركأ سانلا نملدعلاو
 و هدوم دو

 ريثكل وقهنمو ىربنبا لاقةداهشلا فعتْمواصر لد

 42 لا و7 يوم

 عناَمملودع ليك لعدوهش « نيلو*الكا ىف ليل ثيابو
 هصرك ه2 و س

 لدعى عل 0 :وده عاام و تلادعلا 00 درو



 يمول (لع)  الاورع ة سارت 002--
 ليجاممد خلاب قرا تارا كمدكْى ذك ندلا نم تللعو اذكرك

 هذحو نيرا تالف / 0 ًارداوتلا فو برقأ انا ؤينرلا |
 هع 0 3 هدب اء وم

 لاثمأن مو رالطاوشب لا معدلك قا اديب م دعو عدو قنرطلا ضع | ١

 ىلعٌلاتأ لاق باو بوثلاةلك نلدعلاو او زلا ابل ىأل اولا ك- هاب تلحكدقا نرعلا |

 لت لادا قار ةضرتسخملا ةَبَسَلْتا لق 3و ةلاا لدقو تالا للا دئازلاعرظ |

 لع عجب اوناملا ةيرقليقو ةدازملا لعلاو ةريذصلاةرادالا"هليقلاو 2
 ىثعالا لا برقو يرق شم د

 . لكلا اهزاغأ قعتالفاراو وأ از: لوف ذتابحاسلاو

 اسرففض رعاشلالافاضد تسلا هلدلاو اضيألاعو ةءوأ لا ليلا نهراَع هش باعثلاق |
 وره رك هد

 2 2 ىصأو 03 ايست

 د هع عر

 عدراع رمصلا رج 0 3 م 10
 هدد »١و ىء و عسا

 عولط دنع َميدوحو دع هنرقف تدب و نسا ذا ىلا نالءابلق ان هلوقو هادم هكاقا

 ىرينبادروأ لكلا ميكر جلا |

 امد مد ربا ترصب ب الكلا حانت 3# 0

 تناك اذان اهللاقي ةملذلملا ةرْضصلا ن“ 1 ولو رصلا ةر 31 ا
 ايام ةرجحألا عضوة رم هلا ”5لوقي نأهنك<لالف لكلا نان ] ىهفحاشملاةلا | ْ - هم

 عنرأهلدعأدقوزالا همسي وهفهمحاص ىلع< 3 .رفلا ادهلوشب وهفادّسا اوامهانهمثاكذا | ظ
 اشيألاعىلء عمجتو حب صلالوأف هيلا مدقْئاهزانتكا ىف سلا دوُصصلك ابل لمت يق 7 ظ

 عر طلا لاق باقذوة خذو يول ْ
4 

 ا

ِْ 

 ا 0 اهمطب فاطتلاَاشوأَتد 9

 5 هل

 لح عجب او هلع قلم ١ ثوم ليلو لاو عخاورونلا بول بر هلال لاو |

 وبألاك لع تاذل ثمر رو ةلوعو لك الاو لوكلاودو لع عجاوةر ةلاذآوز-علاو |

 ردو 2 2 2 ا

 حبا ,هلاوه متفصنو نيرجت : ماو ور رهشملا همادخش نيل عوهقرا ْ

 ل ىشىلدقو تلا نةايرض لعل اولاعتالا ىثو لأ ةثالثلاقب ىربننالاقو رجالا |

 ىاضوضنا ذو :لعاذ# حادا هاحادرما كملع لاقت ضرالا عمل طم |

 رسل مح

 خلا ”لعتسم تزد هلوق

 بردهتلاو "ل كتاف طرض

 سوداقلا فو مكارم 9
 هدم هأ مفلا

 مد ةنوملا فدنتهلوق

 هياوصل أف ىرب
 6-0 شدا

 همودوعم ا



 قفدةدامفمدةتريضيوهلوق

 باوصلاو هل ههملاب ريصي و
 ها انهام

 هردصللا حارلاب عفديهل وق

 ”لمكسلا اك
 قه محى ادنعلظب د

 يصمم هأ

 مكحلا ىف اذكُن عت هوق
 كل .تةضسنىف هشماوبو
 يعم هأ

 ل

 ةرامعوللا ىح نبالاق هلوق

 نسحالا نحنا لاه مك

 قاخ هريدقة:ن روك نأ

 اذهزاجو لع نمناسنالا
 ارهوح ناسثالا ثاكناو

 رهو اواض هرع'هلهل او

 ةرثكسا ضرعلا نمثوكمال
 ها انهامرخا ىلا هلع

 هعدقفهمتك

 ماللارح# نيعلا لصف

0008 

 ا || ناررض 1 لاو لثعلاو بكا رلا لاعبينا لثماىفو مهل لاقي 6ك لاقي

 ا
 ْ القوت نعم راعني 5 ا الا .> عم ولك امعو لحم عجلا و

 1 ىسيقتلارا رك لاهم اردان يمل الورم بأ نعةسلا لولو

 بك ارلا

 رعاشلالاف هع ءرسسو لف للوؤم
 و مءدمو

 3 مضي فينكناوقفدلا ىن ؛ 003 مدس ةفاخشن :ىلمشللا ين

 لبالاو "اسنان ميول "لك ىلع هنت ملاك قر ديدشتلاب ىلا دالو نبا رك

 ءاسنللات لاق اعرب امماسدو هتف الق م ا اهداو تدفع ىلا هلاولا

 هي 802 هس

 رارمسا اونالعإن اني حاهل #2 مبلل رينو

 0001 لوهتاكلكننأ ىددو « اننلا كاطاخنأوحرو
 0 ١ | بكرتلقدل كلت ولين مكانا قار ءارغلا لاق لع ةمرانالا قل ىلا اوقو

 00 ظ اا بطر نصماو لاك كالذوخنوتلكلا ىلعو لا لأ اخو لاه للا ىلع

 2 | مفصوف خاوتاذا ب بع نم ّتسدللو ةناكدسن تدلي الا - ىذاالوةتب رعلاو لعن

 اانالاق ا هوقف مولات و سفن اههتفصف غاوناذا لدتا هنالك قلو بَل

 0 عا دميلعوانين ىلعدقل نادل مودآنا لبق رم بامبو اال هولعأ لكم نما

 ١ 1 لكننا قُل بوزع قالا فيت لش تأ بق ضوو مت نيكولا حورلا نم

 1 ديالا ناسنالا نم" لقلا تقام انعم يلعت لافو للا مالسلا لع مداانتروأف

 ا 00 هاناولعذ ةرثكأ لكن ما نالا قل ريد ةةوكيتأ ن-سجالا

 ولما ِنلَقلا ىلع لبو عدت تكاودرطادق أ هنالناسنالا ن ملكا قاسدارأ نوكبذأ نم

 لفيت مّزفادا 0 ا صو ا

 ا ظ الوعل نارا هلوقدريدظنف 0 تابآ» 35 « داس بيق علا ا َ

 | ةجانإاو ةرورضاانم هيْنْذورامل فشلا نسيم لسا نك "الامني عضناسنالا قو

 رعاشلا لاق اًضي | ألكلاوهوت أو نيطلا انهدلَعلا ليقو هيقلوقلاهحواذهف

 هموم 5)9-

 لل اوهام نيت للا 3 هدنم" ابدا ةردلا ف عبتلاو

 ءاركلان ,متاكلو ايامنا رب نع ةياك- اذه يف ىد :ءسدلو ىرهزالا لاك



 ع6 (لخ) ماللا فرح 5 نيعلا لصف

 ا هالعلا نيوربعوتأ قو ل لاو ةقانو لائق. لاقب توو تس اهررغف زج ْ

 هل اوقىلا ىهتنا يد هدشنأف َ كني ةنلااهمريعلآبام 7: نرسل لاق ة ةَمرلااذ

 لوي نحو نم نسخ ارلا كتاف ىو باه رَءف ىوتسااماذا ىتح 3#

 ةسهع ع.

 ركوأوأةنبغسلا لثك اهزرَغفماقاذاى هو

 9ة8 ع ههلع م هد
 قىذلا لورولاد_دعهلوق رضِبأهتبكرب ىهوذل 5 ورولادنعترملا لحتنالو

 لبق كرو ىف مدقتو مكحملا للا لالا لوأ ىف ةكردملاجخملعو .ةقوسقانثل فسأ انو كمان كذب صولا
 ةيصم هتك كورولا

| 
 هيلدح ب 34 8

: 
 كلذوهلوقىلالهملاو هلوق هناك لاف ىهو هب بالا باك ىذاا هلا لاو ةلاحتالا, هله قي ىذلا ل تتلو
 ةرامعئهةلامعالا نبدلا ىلا نبللا نمىئارلا هل ةعيامةلاعالاو ةلاعالا نيا كلذو هلعأ3 بق ئرلامانقا نعام

 مدل المس او سعأ انتل لأ ةلاهلاو اهماقو مكن
 1 ا

 نأةلاعالالبقو مضلاو ناهدبا كسا نايرق * لكن 0 رسكلان ىأ ةلامعلاو 0 بسوق را لق
 - م

 انهامرخ ىلا ىارلا لعب الامثال اهم لاق ءاملا نع تردصاذادل نيلب ىارلا لين ءلالالسبقو الا

 هعدصههبتك

 تيَمكَلا لاق

 اهمال لبقم كل 2 - ُلْفْح سوا متالاامكستا

 ص راج اوقنةوُغ ا و اهتالمناتفو و كنت اوي نسهلا بطاخحم

 تيبكلا لاقل لاقي بيز ل موال نمثل ىجيعتلاو ةوغرلاال

 مكاو قوسولااهاطمدسم 5 مونوأَكملا اهذعتشي

 ىلا ىركا نممئارلا هلم له رثثلا يالا ًةلاعملا ارا لمكة مرتشي دسح فو
 لاعتلاوهك ؟لهتسر 1 وسد نمفكلا عاج لالا 3 مولع أقفل باعأ

 الغي :ذاوطاهنداب اقل نتاع «لبجاَصتلاو هلك ألتقي وسن كيرعل اودتلاو

 ةعمج ًلوعو لاعب نانأ ألاَسو لاعةدحا ولاو سد اورعلا ليِجاكلئماهلو ومو كلا

 ءاذغلا لبق هيلا املوتلاولا علا بلعت لاقو طقالابو أ قب لاب ندر نم

 دشنأو ءاذغلاكاردا لبقٍمَدفماَمَطْن ميل معنا املك والا ةنهلك
 . ةذء»» و تمم ساق

 نان رق دش تعتو معاك 5 دكىَدَتا اذان أقنع لنا

 هلعئبالم ٌبكارلا 7-5 ةلاّعلاو قيوَسرمبكارألاعو ءثنمهبلكنامةلاغلاو

 لا لا اوهحاعملا ماعطلا ن مكلذ وساع هلثيرغسلانالوأ لغتي هالو قف وسلاو رقلاك هلأ



 (لك) ماللاقرخ « نيعلالصف +6 2 ١
 كل ا لل ا ]آ]]آ]|] | | 1 1 1101010101١

 اقل لاهلك تل هتاهتساو للملا لعمل و هتمد نى هتلكسا وهل

 ا رول طارق لدقتاك انباع نماوناكو انول_هتساف

 أ اذهو هديسنا لاق همانآ دائم را ناسا و لو : لوهيمدَسأ اذا همثدن هل اعو

 أ رمصق نمز ناك ناو لاوط هاف مايثالا ل اوُطنمزف ناكناناَمهكن الئوب سدللوقلا

 *ن؟ناهذ“ الا فتدثدقتامعشنال شي سدل:دسنت اهدا ىذل ا ذهو ”راصق ما 3

 ظ ارعاقاب نالدكلا ىم- كل ذلف» رخآى احمي موضلان ”الناكن امز ىأق ءاضقنالا عي رس ري_-صق

 ماع ”افاورحا الا ضقت لج اعلاو ٌلجاعلا و. ةةيشتعو داك مهسلا ةعن رس لك سوو

 5 ا اهلج الاولين هل اعلا ءاشناماه انك هل _اعلادب رئثاك ملح وزع هلوقو *ىثلك ىف

 1 | "افلا مسا مكبرر ماعلا رزعلاليذلتلا فو لكما لَكأو هقبس لكو ةرخالا
 ا هدو

 ًّ لا سانا لعب 2 زعدلوقامأو هتئئساهتاعأو هُقَبَساونلا ٌكَلوقت

 علال ولءانعت م 1 ملا ىضشل ابها خشم
| 0 

 ا دو لعفلاع وقوب مهلا هوقبصأو لاق | 3 هل /هبمسشو هلا ار أ وهناك ل

 هر ولو ىنعملاو .ف ةوذ ةردصم تع ىلع مهلا لم عم ىلع مها بصل بق .

 "| دنع مهسفنأ عيان رم رسشلا سانلا هلا لكولءانعم ل. مهلاهتتسسا لئمالحجترمشلا سانلل

 0 8 ودا ةجيرلاو ركنا هنول اسك رداء نولمشتسياك هياوامعتساو مهدالوأو ممله ىءو بضغلا

 5 0 ءاعدلا ىرسَتلا سانلا هللا لشي ولو ءانغم ىرهزالا لاقو .اًدامىأ ملجأ مهلا

 :شئاءاوقو ماقيل ةقانل كلنا وكده ريخاب هوعداذاري-هنان مهلا ختسا

 | اناسنثا وشارك بت * اّنلاهيلعَنلكاماَنق نعت

 هلوقو نهلح راب هنتي تالا اذه ات عضوملا اذه ىلءهيلعنك 1 00 ه8 تور 200

 ىنعمىف امال عب ل20ىدعو اهل اتعب انعم 5 اهدالشأ نعلن *

 0 لامخلاوللاوتلاو نبيذ هبت و بَ

 لطخألا لاك لحمد واهو شدعةلوملا

 كراع ةالقلا تاون * لزسدنعدنرداغال ةماذا 5

 لكسأولاو< لم مفك ادقو هنا لبقاهتلو عن لا لماوملا ملال بثذلا عي

 قلأاذاىلالاثلاو هيلعهئاوتسا لبق بكارلا هبكرا اذا رمسعبلا تنير يسلا فلاحمالاو

 لجرلا

 783 ةيضل نيالا يسرنا اان



 81 (لغز ماللا فرج « نيعلا للف

 ليعلاو ميما هساومالاب مل :ءريغ ىلء تريح اذا ءاضعالا ف 52- داخ ىو

 ىذلا ىربْنبا لاق لي عضال اب و ىرهوم لا لاق ناي ارامل َ :

 لاهو غال نعم ةغلا لهأور ك دادكو و لدفع ع اان /ابه ءدل عما هيوبيسباكيف 3 1

 ةيقس الاول 9 "الا نممدخلا جاو لالا «(لجنعإب لصف اذهيف زارلا عسودق 1

 نضر امل را لع لأ آلال ثمن بلا ميلنعلا لجاعلاو ل ناو اعومتو |

 د مءءو 4 -هم2) دوه

 لكشعمسو لكهعف قدعو قذدعلا ةلوكم :ءلاولوكتحل اولاكشعلا لك ةلعوأ رع |
- 

 مهمه

 ءاوهلا يتم . زف فوصوأ ن وعن وأما. هوا ليك اعوذ |

 ه-- 0

 للك انما هقانغأب م در رت اجرلاواهبف عدولا ىرت دشنأو | ]ا

 «تالعاموجو حارمشلا لاكبعلا دلوع تلات سلا نمل ةلكشعلاو كلذ دكت ظ

 سار الوتر مك هرقل رمزا فرعية بكا ايل

 لكان هالاوءانق' الالبوم لئاقايبى دش رأوا 1

 ىأ وهلا لكعو هذ راك رك أشذعلا ع هدانا د

 دو لدوهيلعما يل سبا ىلا جو ملا فلج .ربءاجةدامع نب دعس أثد د11 ىفو ني

 اهب هوب يضاف اره ةئم هيفالاك علا وذل ,و هلع دلتا لص: ادا

 لوو لاحت لاب و بط لا يذلا للا قاذ_عأن ءقدعلا لاكدملا “ ب نر

 متي كلاعب لكما :للاوُقكثيثأ 5 سلا رمال ىرنزإلا هبت

 1 و ءاعبلا العر لا للعلا هلا (لع) غار ارهثاهد>ا و هناصغأ ل اكشعل مراسم

 ا

 2 - و هس 4 6
 ليتم, دالع جب ذهول ول غول موقن مر صرنا

 ه2

 ىلع لعق 5 نمرثك ١ ًأةهصلا ىفالعقن ”الهنمريسكتلا دج ىلا برق ألو هيوسسدنعرسكي الف

 هئنمتالب وذلاوو اوان الت عميالو ل لءدازشاو «بلقلاضي أرك لهَكفةمالسلانأ

 لاجراولاه اك اضيألاَبعَوَلأَ ”راولاف كاع ةو نول .رلاشم يلدغ أ ماو ءاهلادقجما :ال

 ليفت لعرللأو لكلا بو د ثاثوكسالا هعلسجا ولكنا ولامغالاو لامتتسالاو

 هو الاقي دا شاد تلج لوا لسع لعو الع عدقو هنَدسااذا

 لصف: ملاريمذلا هيفعسضوو هب هوبي ءاكتماي ااكس مهب نمئلذالاري لشعب
 زور ءمء9و

 تادف ىاعا لاقي مقسم كصىأ كوك نعْدَع امو ىلاسعت هلوق وو لصتملا ناكم 95 ْ

0 

 رغىلءتري-ااذا هلوق

 ريثالا نبا هدروأ صلع
 متع ةباور ىلع ملا فرح ىف

 تريم ااذاو ه ماتو يملا

 ها ةيدلا مع ىلع

 القان ىأ ىرهوملا لاق هلوق

 هترابع ىهأو هيو سباك نم
 .«يءوعم ها



 00 للا يفلان السل اما
 تل تي ددؤلا نول وود # وممدسع

 هاوس دع نون ديزاملا قو هله هيدا ة.دعا سهر لتعلاف المع لعن وهلة عيهلدعو

 ماع عاند نك ءاتلارسكب وأ: ءاف ورموأو فاسكلاوةزجو مدار ة محلا

 0000 ءاتلا مضبدواةءافبوقعب و

 ملا ىلا ِئَتعَح ندا دق اانا فيما قولي ناعرلاو عدلا لكما بطلا ف مشي

 نونلاو مال ءوولتعت كسلا نبا افينع اعد هتمدداذاهنسع ل ءأو ندع | ولع ًاودلتعأ اهتندعو

 ةدلبوأس دسملا هيبه كلا :ىَأ هلع 0 00 ل رامح

 ىدو ن9

 اش رة ىو ماو لاقشلذ ل ىوكرسكلام لبو

١ 

 5 هم دوس هوي ) هدم مم سو ومو تاو وو >2 5 2 ل 95
 * فكرت 5-20 1 لع رحنيشتكلا عرفم نع *# لسد لمس أ ولا نع 0 ادو مدعت خلاع رغم ةلوق

 طيضو عر ةةج رتفزحررلا
 يمس لت الو كسل ال اقبد انينعادوكاهااذ اه ةقانلا مامر نالئزّدأو ةائارسك عرش

 إ رن لال عيرسعأرشلا لاول عم“ ىسأالو ىناكمح ربأال ىأ هع دورتك انهامياوصلاو

 0 ٠

 ديدش ل بتعءادو لُمممعج وُراوْلملا لت اًعلاو ةلدعلا نمت واد لستعو #* لاق عرس

 دوو 6 مق و ىوو ؟1و م

 «لتعدوطف عع الث« ىلارعالانباد_كن ا ديدش ناص لمع لمحو 0 ليتعلاو
 0_2 اركي 52

 لثماو هيوقا دبأ ىهف مَ ةأثالى جلا :دلمعلاو ءالشعو لثع عج اوئوط 00 راج الا لبتتاو
7 

 1 دشن لعل فورعملاو ىنامعللا نع زال ليتعلاو لعلاو ندا
 و و هه مو“ مق ها ع ا و9وو) تى

 ايهنارغاهنع لمت الرَك دم 5 هقدر راو لسعد

 ىدعألا لاقى : لك نمريسكلا ارتملا «(لنع) ىفريثكلا لثعلا هلوق

 فكك هنأ سوماقلا
 لسا ايلا سو كو 5 اههسانمتطح ىذااز رمل :

 ولا م للا رثكلا لوم وتعلو لوعلاو مدفلا احلا لاحرلا ع نم لولا الك لثعدقو ا ا هر
 هسوو دك و 2اس 5 دو 1 كا را هَ 9 . ٍ 0

 ا دستنأو لولا لئغ *ج يسم ليث مدفع ف لومع ل -جزو 5 .اغ فال ومع "دو بيدهتااو هلوكتلافو

 ناماوراهدهف ىد_2
 بدلا منيهلاوأ لاق 003 لوذع لو - سرعب حاه #23 نحارال ىربنا 5 ونهم 3

 دوو مي ةموس

 لوعلاو 0 ويقل 0 ىلءلب ىلقلق تأ ىللاهف هلا فات عمك وهلةشتس ناك

 لاق ةمّحَح ومع ةمس و سأرااودسملا رشي نكلا لومعلاو ل

نع لو تالسوذ 23 هلعلا للك 23 1
 ةو

 ا و ءاوتساريغ ىلع ثريا لتتم ديت ارنا

 هماه مم 7. مم9] بر

 ري تدع ةماظعن' 5 هندي ىلعلاجر رلا يوم ىرت

 لوو



 14 (لثع) ماللا فرح د نيعلا لصف

 ساو مسه <

 تومرصنح لهأن مهلا لا دكتالا ىلا هت لوس دشن :سموقاو ياو وديع

 ناكفهتامهأ و نو كاذكو ندوللم وك عون م هه "له ّيعلا دعوت

 ندعْلا ”لهاَبع ىره وا هتلمَع دقو لمعم هوهذهن دن ىلعت رضا ود رعت انهن

 امش لمالك ل عتملا عنا عت لعلب مهكلم ىلع اووقأ نبذل كت 1

 لحمل لعمل عمف دو انا اي نموا يسم ش

 لبالارك يؤ ارلا لاق لطفا اراها ىارال مهم" لمع مولهابع لباو اهليهأ بالا لجو

 لوما ىلا ارعالا نبا هي دارولا اهله لسهانع هب تءاشفكمو :رثماملا ىلع تاسرأ دقامنأ

 نك لءاتلاو لمعه اءلا دحا 5 تقام يد َئامك نئاذاّبالاتيو لملعب

 هالات فذ لاب دلو عجل بابل الا وكيت ذو ةسعاشقو معك 1

 ليكم لمثل نوقلطملا لدابعلاو هش أ لوالاو نار ةنزارُق ل يقاكءاهلا اهتم ضومتو

 مسأ ل-معو ةزمهلا نم ةلذمنيعلاو اهل ال ثم اهلمهأىأ]ليالا ل سبعو انفعال

 ص مرالا اهب رم فب اهلفسأ ق ةضبر مساق نحارب كةديدح للعلا (لع) الجخ 1 ا

 نَف يملا ل نلّدعلا لبقو ةبشنللا عمة مقسم اهنكلو سأفاك ةَققعع تسل ناطيملاو 1

 ةواو هلااضيأ ”نلّتعلاو ناطبحلاايب مدان عسنوكت فيلا ةءيبقك فم سأراهادبدح

 بيقول لا ليسا ملي ىلاةديدسملا مو ثاثجلا ىهل قو بشلل نمةظيلغلا
 ومو

 ضر 0 ديك للا لدععملاو بيلو مدْيحلقو ركل

 هريسفتا ف ل ابق ةسجت أ لإ :لاق "شع لانا مدين ةبشعل لاف هنأ تيدحلا ىفو تييثاذا

 ةديدس ليقو ناطرلا هيدي ديدح دوك ى مو ةداشلاو أفلا نماهفان يلتعلا» 37 01
 ابتدا عيبا ذشان ديالا متدين ]ا رخطاورمشلامهقةربكا

 عونلا لوك الا لبقو ديدشلا لمعلا سانلا نم ظيلغلا مَدلاو قادما ديدشلاوهو للا

 لاجرلا نم ديدشلا وهلدقو دررشلا ميلا قلكلا فام اوهل قو انلغلا فام اوه ليقو
 ”نلدعلاو مدقتاموهليقو ةموصملاديدشلاو»لمق م تكا ذيم زل وتاقو باوداو

 ةممالاق ةيسراعتا ىلا وتلا
 و وذو هن وذو 52 و 007

 الامل درا لتي رع كنب * طمغامن "كلثع نع نومرب 0:

 (سشعش اا برعلان اسل ها/ (

 | كمهتالوسزانديشباك ف «(لع) لم الا ىنايعلننع ٍبلساو ضرملا ايليا

 اذكح حلا لهابعةلوق
 "رلهكتلا ف لاق حاصعلا ىف

 ْ ةياورلاو
 داوذلا اهلهمع سءمارع

 هلئقو د اذعج
 دارفأاهدرو فوم غرفأ
 لفثمو ها ملا ل_ءابع

 بيذهتلا فحاهعلا ىفام

 هسونصم همك

 لاه هل علاق كوسا ام هل وق

 همسا ناك ل_ءقو ىنامتاصلا

 ةسيعم هيك هلأ :ةيقن



 قخياللا هياثاوكرحءاوق
 ىلع عم فصولا ”لمعنأ

 ام ىناثلا نكستي تالع

 ىلا ةيقصولا نمل ةنالفمدقت

 عابتادعجي ف بجوتيعمالا
 ةصالخلا ف هلوقاهئافل هنمع
 امسا ئالثلا نيعلا نكاسلاو
 احهيشأ لقنلا اذهبوا
 7, ( لقبع) دود لا لوُلاو زجرلااذهلاكو فيلا لت اناث ند الف دع يري ناك ْ ىوبعم مأ

 (لقبع) ماللا فرح »* نيعلا لصف قل

 0 9 مدع دي هو هدمه 8جل اسس نو نود هع

 ليما لعج :رهزالا لاق ليعم ىهناهقرو طقساذاْتَبعأو اهقرو تناذا هاطرالا تامعأ

 نعمديسنا ىو نومأمةقئدنل هلاقام برعلا ع نمد يارب دادضالا نمةرصشلا تابعأ

 قنبع ىرهزالا لاهو افو رمد ذد أل لاقولاه 5 رخاذارب رمشلا لّبعأ ة ةفضح لأ
 5 م هدد سوم 7 وعس 9سم تر

 لقى أديدشتامتلابعم بلع قلأد هقووملع تالدع هلبعيرصشلا ليعو هقروعلطا ذار لا

 نمت ذا لالا هنعدقا ىنيرم بان ثيدس ذاقو ىامعللا 000

 اسس ضرسن ؤرسنمو در كدول ستة طرب - كانهنافاذكو واذكعضومىلا تمت

 هقرو تدنر صن لكو نالعباللكلاو ورسلاو امرشا ولعب وأ لاك اق

 نطيرغليوط لصت ل بعملاو داركلا اهلك ايلىأدرجت) هوقو ليعيالو ف افيو ءاتسش
 "لمعمل لاصالا وسال * حيو بعم ىلا فو « ةرتتعلافو :لئاعم عجلاو

 ارك اهل امال فسم ةديدح ىهةقينحو أ لاقو لولشي طن نئفزعب كاوهو
 همم ل ع «# 5

 ْ ىفو هلباعممكتدسصقأو ار 00 1 ةليعلاف

 هللا مهاوقك لورع هتلبعو ةينملا لوبعلاو 0 اعمل 1 نعل 2 تبا 7 000 3 وم ودسمس سيواع 9 وس 7

 "م لوبعىلياعضر“ الا ضع د كوم لاننا

 ١ عقال ل ساو ىرعنال لان نرش كولا سنجر بعدل كاماذا نفذ اان و

 وهو دولا نما لالا كسحو 000 لي اعد شنأو لصأتسملا

 301 ةو<

 .مالسلا هيلع ىوماصعت أن وعزيو لاق ةفينحو أ ءاكح ىصعلا تتم عطل تح مظعي و طاغي

 | ٌنالَسعلاو ةيراج مسا ىرهوذلالاكو مسا و ريل هل ليو هل ةاققناك

 ل قد د نطماةلومالاوبلت شير هوشة بلات نموهم ا
 || عملا ف بجام ىلع نوكسلاب لبعملابَسلا ا ثراح ةمعستلا قاف م زيخلا

 ثدد_-ىفو يل ةاهمسا مهمانال دج اولا ىلا درت ىرهوفنا لاه هظفاندد_-اوهلىذلا

 || العام نقدا قرقسلا نسال داورغ .ونأ, تالبعلا نم لعبريرهاع ءاجوةنيدلا

 ْ دشنأو هنددراذا هيلا هو مالي وعو عضوم
 ةو-))وس وم ©

 لوداع رصالف 5 لودعلل مونعىمرنااه

 ليفامعلا



 35 (لبع)__مالافوس « نيعلالسف

 نان ةفصودشنأو ضمد :راججءالمعلاو لمع“ الا ىمدالا ماض وتامْصُت لئلا :وٌتالْب

 ىرهوجلا لاه ى رز ننالاه زكا ةرانخ نمط رمت أ هلال الكبار ' 5
 ريبكوبألاق ركذ ادا ةنضَنمَّلَعْفأ نال شل أ ارسل معالا هباوصو نط ران ليعالإ

 لاكاكس ذا لمعالادب ريتأزوجيو لاق لبعألا نوك ابباصتلارَل

 لع الااهتمالاهتاك ةموملابقأ بلو )

 نأثيدحلاىفو دح اولاريخ ىلع هبل بع ال 7 هوحخو لج نم أ لبق جبلي

 اهنلاك ضي اهيا ضرالا *ا اوسىفةدب رطلا العلا وايل هل بأ اود بويا لا

 نوكي د ض مالا روبل اه كوركيس داياهنعا اودع زوون ةقاترا

 ءاليعةرضَصو بع لبحَبو هامسلا ف يغلب توك لك ”دوسأ نوكي وِضْي نوكيورحأ

 لب" الا نوكياللاقف بل ءثامأف .ةفصي ص نأرسغ ن متر لا ءاللا ليقو ةيلص“ان

 ىلدهلاريبك ف لوقو نَضِأالاءالمعلاو
 لمع الار اهبباصسلا نول 3 ةموأم فقرا ى رس نايدَص

 ةأنهات لاق كلذ نم نقم دبكلتلا» لالا ضيبلاةراذط ا اذتاكملا لع الانَّوَع |
 8 و هو

 لا بيوتا كو 5 اللص شانبحأ تنك

0 

 وهوبدهلا كيرختلاءلبعلاو لب اهعجبو لوك لوبن هاو نيس ني

 'رجارلا لوقهنموكل ذءابشأو ءافرطلاو لث'الاو ىطر“الا روك طس ممر يغلوتفس قرو :ةةمقرو لك
 لو ض اسمو قلع يحاص * لوكا كن ا

 تنكسلا نبا لاق هب خذيت طصورلاو يقلق ذا ذاميدهوه لقو ىطر ”الارسكوف لسسقو

 سلو قولا لثملعلا لمقو قيقدلا قرولالبعلا ليقو .ظيقلا مبدع ظلعاذا ىلتر الا لّسعأ

 ريغ تعمم ىرهزالالاق“ امسينل بأ دقو دضملاطلاو طقاسلا قّرولا ل ْيعلاَو قر

 ميمتلاوهاذ_هولاق فرو عَلَطاذا لبس ىلطزأو ليهم ىضَع لوقيبرعلا نمدسحاو
 ةمرلا ىدلوقهفمو

 ليم رمل عوف رمت لأب: 6 اهتارق ارقص ميا نست

 اظيتلا ءارجيف سنك ن يح تكنو ايي ملط ىنتلا ةاطرالانانفأب سوشلا مكي + ٠ ين.ءامناو

 رضنلالافو ضل نزحوا دكمألو نامزلادرباذااهقرو طقم نانعاو

 قاذكه الغ ل-ب,<هلوق
 ةيلمكتلاو سيذبهتلاو لصالا
 لدعالاو سوماقلا ةرامعو

 وأة راجعا ضيسالا للا
 رج نوكي ظيلغشخأرخ
 ها لمأةةدوسأو ضسأو
 مىوععم



 ”للمكتلا ىف طيضةيكيوش هلوق
 انل عقواف ةيئاثلاءابلا فغضب
 اهطيض نم لوُسَدَح رت

 ناوصلاو أطخ ديدشتلاب

 لوقهنموهدعنهلوقو انهأم

 ملا كهجوامت اك زجارلا
 هفضوزماثلا نما ذه لمل
 هعومعتها هعضوم هريغىف

 اذكه فرصولا اولماعهلوق

 سوماقلا حرش فو لصالا ف
 ها فصولا هل ماغمهولمأع

 يعد

 هردص ل سلا نهردامتهلوق

 ”لمكتلا ف اك
 الئالغلا عقنتتا رصخ
 هأ

 (لبع)  ماللافرح « نيعلاوءالنلالصذ م
 نطبلطألا نى دنع باوضلاو هديس نا لاق كيساومادتو ردو طايلبالا

 ئرهزالال اه « مويهموأشلاد عي لط' الاحبار « ريعبلا مم ةسراوذلاقو عيبصالا
 و * موو

 مف سلو تالاطتسلاوهربعبا نم مسنملا نطبق زال ق يقرا و اوي ءىط نمانل ارعأت عمم

 ادا ءوسب ا.د يعو أل اقو . هيفمتال ةيضام مالك :رأ ةغضمريعبلا

 هلاك اشلاهيحاصةنفام :وك قفئأديلاو وكلا ذارأ اذاةدسع 0 هسخأ نأ ب لجرلا

 ه لالا هادرعتب كت « دسالاه كلاح لثمىفهنالوشي رع كمين

 هلوقدنمو اضدأ ,لاغت ف ؤولاقىذلامداللاقهو ناسنالل ارقطلاكرعبللو مسا اوكاق

 ةمرلاودلاق تراغئاذانيعلا تاس لاقي و « للطسسا ناكىذلا فوّبا ناعم *

 | هماعلاغاَر و 1 هاوس وماتت

 دارنا لسبقو ةحاقأ را ذارأ مهضعب لا 5 رج نم للظهر اك « :حارلالوقةهنمو

 : جالا لاك ريدبلا مسحت يغ هحولا دوس هنأ

 لأهل لالا لوطن م * لكظ أو لكظأ أنمىتولاوكشت

 رم وعد ؟ماخنالاككىلاحاتحا اوةرورمضف.يعضتلارهظ اغا

 ب دولي
 راش اوبارعا الدوحأ أ 3 ٍقاحُن .تبرسدةلذاعأ الهم

 ةيتفرارالز انس اذاشانعج هودجيو صولا المال عدباو

 هدو ىو

 انيلوتةملاهت وخاف سيان للظلم لستاللا لعن ركل لكلا فمما اوقو ةفصنوكم

 ةضورلا ةليللاو سا ف ةلللاو را ا“ ”اوالظاولاق

 لئاتالا عجب اوووحضو ليم ليلق» أم عم قسم ليلطلا بيذهتلا ف و تاركا ةريثكلا

 ٍ ةيورلاق ايضاملا لذ قيووليسلا عطتني غامر نطفة بش و مهو

 ةاسم سرق .-القلاو" للعلا هو نسا لافلملا ىنارعالا نبا ب الثالت ليلا هَرداع ه

 ملعأهللاو عضوم ءاليلظو كالادبعنبا

 نيدعس ةفصيفو ٠ ؛ىثلك نمش للا 1 للان لسن)

 لي وهف ملال بع فو ٌلايعاوعحيو 'نلعىتالاو امضى لاَحَر لا نم البنك ذاعم

 نعال لب لسو تبادل عمو ”للدعةيراجو نيعارذلا فيلصأو ضن او اطلع

 عملاو قاكتاةماناعأ "رادع أ ضاو عاوقلا ظلغىأ ىَوّشلا ٌلْبَعْسَرَدو اههونسشاط أ

 ب الع
 ١



 46 (للظ) ماللا فرخ #* ءاطغلا لضف

 3 8 زوم 2 م ا 8 ءدساا و 1 ا

 كلع َقلأناك كمان نالفدّرظأو .كنماتد أ ناضمرر هش اظأو هيرق نم[ ظن لعل
 هيث #ءوء ع .٠ ع ىلا مع . < ءىر«-ع 8
 مكلط أدق سانلا اهيألاةفنايعش نم مون رخآت طخ هناأثيدلاق و سمأ كزط 'لبتيق مهلظ

 لام يسال هلل مكيلع قل هن'اكمكتساندومكيلع لبق ىأميظعرمش ||

 بالا نمل نما ةوحبفإ رت وب كبَر رد حامد ١

 كدب حاملا ملصالاء "قالو هيلعلفرصيو فيسلا أدي ح هتتالييسفداهطلا ف

 اينلاد# هديب ناك اموناؤزرلا ىلا مناك اير مام ناك, ءثىأ سعشلانبو

 لطتاطأ سلا .الاثيدحلا قو هتجر زان ىأشرعلاٍلظ فقام دخلا فو

 نعل وكي دقو لاق سمت ىذا عقداكسانلانعاعذالا حمال نضرالا قا

 | ملام للا هيرقنمولظكيلع قل 11 مان تلا تالف ةيحانلاو ف تكلا
_ 

 ويك ع هني ماو ساه معو

 راسل ظبعالامو كلظىلطزوااللا ةءو ناعاَن هلابلا هش بيذهتلا فو ىرباهرغو
 سا مع

0 6 

 لظلا تجرح أر 1 اح اذاف ةغافاذه لكنا ابعامو أم هلطابغمامهو كلدب ىعم

 مم َ

 هورس او ع

 هقو نه الط أ تابعالمنه تلقف# ةدعلا ىلع

 سك لا عك لانأ ىح 5 هاطنأو ىوللا لع تيب ذقلو

 ىقوىرهزالا ل ىل كرام انعمالظو اق لري ميكر "الل ثلا هلوقو هنلغلأودارأ
 م

 كلذو اديأدملادوميالاوش ند را يلا نالوا لسرل رمل كير علا لأ

 لاقي ساك اد :وعزالو ةريشمف اس !!همئأمف را فسنكي للان كاذؤ ل ضالاو رقتاذ

 هد سةت مهلا أ نمو ئرهزالا هللادوعيالاو :نمرفان لكلالثمراص ل ّىاََو
 ع ردو ومهم هع مو

 ىأ ءلطظ ىلا دشني نيح هتبن ؟لاقرو هسنكام حر الفرامل تشن اذاقينزؤلولا

 عدس عاد

 فصتنا اذااهل ًاذاظاماطملا تعنت لاقي :و رااةدشنمهيفنكي اك طير رادع زج

 نحارلا لاق لنفي فرامل
 وة تمءع

 اهلالق لم جلاكي دو *# اهلالط ىلع ىش تدرودق .

 لظىنالفلاشي و زعلا لقلاو »* اروَجناكفْرلَلعتاو » هلثمىف رخآلاقو

 هما اوت مركفلا لملف 5 نالفلظ ىف شدعينالفو هفتكومارد ف ىأ نالف

 نديم صل للا ماهبالا لأن لا ردص لب هوهو عباس نوي ناسنال لأ ا



 ىناذك ةحود "لظموهلوق

 لهرطتاو ب. ذهتلاو لصالا
 هبتكررحو اهنمعدةحود ىه

 ويس

 (للظ) ماللا فرح. « ءاطلال صف غ4

 لاف تضسلاوأ 1 هام ”اكدارأ زلط اهنا او كاطع ام لكى ه لاك للان "اكاًنتفر 1
 88# < هم # 7ع مورس

 ٠ ناشكرطنا ماحوم تلعاماذا 5 مرو يوبخشلا كوت نيكد تيمكلا

 ا اين للا موب باذعهسنمو اهيفنموةنيقسلا لت قراها جاومأز هلا لال

 -- ه2

 للطن اكضيارشردحلا ىفو موكله أوم يلع تةيطافز زد اةدس نماهلظلا اوكف مهتلطأ

 نارملا اوُورَعِبْلاه نمو نيسفلا رسما هرطقي ةباصسلا يس السلا َنمسلا فطن

 14 هلوقو ناتماَجتو أ نانلظامهم"ك

 راو الا لئلا عابتا فو . زئازخا قوق فم 2 زعامة 0

 بايثلانمالانوكسال "لما ليقو ةيمخاالات وب لما للا و نوبل توبي ىف لبق

 |لاع اهرشؤموهو انك "اولناك اسجرو الونسو قش تناك اع روكا را ةريبكو .ن

 1 هيد طسابرم للا باعث لاق وب تبلل لقلي نارعالا نبا
 2 سس

 *لطملاامأو 222008 دوكستالف ماعلا فهدا اوعأنمنوكمت ه ةمسكلا ىلا ارعالان با

 ْ توم نننوكياموظعأى مهو "آلا با ارعالات وبن ن : هديزوأ لاهو ميما خف ف هاور باست نك

 ريبكلا تنيلارسكلاد :يلاعلاو رعشلإت وبرر خو هو»ا.كاغ -رلططلا تعنت طوسولا مرعشأا

 ْ لا كلان
 ستون سا «لميك 2-35 -_

 لطم دقو نكس «. هليولباذاوسدلا هلي رولبللا ىفنأتسأ
 مهم <

 نيشلاتب واق ايكو عسر -هلل كلامؤبأ لافتو لظلا نيالا سرب

 هلام لع برعلا لاثمأ نمو ف 7 وهو ذوو لادن

 عال ابالي رابمسلاف هللظ كر مصلاورربأ ل هلَتلادسعو :لخأودانؤأ
2 1 

 ذئاعىأ :أنبةسما لوقو مدنها اميعسا كلذ تلاقف تيما !تاودأ عم نوت اولدحو اهحوز

 رس م 9 7 37

 ىلاطملا مهدنالح نصارص * هتينافأ ناك لإلو ىلذهلا

 لاذ قتعاناكنا مسالا عاقجالااهكَْاما اهفّذحاماف ماللا فمك لافتا دارا

 عل عبس ديالا ةرتسكلاوع دنس نلثملا نملوالارس 5

 ' تاطخ نينار عل هسا كالت ءاسلاب لالا بتكي نة لوقلا
 82نعو وص -<و 7

 قاجالورنأا نمار 7" ىعوربالالوح لددع تنك دق

 لاو هنو ؟اندلانملطتسساو قطا ادهؤ 000 هفالمبلا مايل فزحلالادباو



 4 (للط) 2  ماللافرح « ءاطلال هذ

 دقت هلل لاش و لدقلا هن ءىذلا هم دج دسم انعماولا هقند مب لظو هلا اريغادصست

 انوا رانلاروركاو ةنمبلانه للا ل قتلت لاق روك الواو لج وزع ةوقو ئاَعَضأ

 كلن زاقشاو لفلان الح رلاٌلظتساَو هتبعب ل اور اونمعب للا لل لوقأ

 33 5 هلاك لام اوقو 6 الط تماددقلتلا مئادلا ليقو لظ وذل لظناكمو هيفدعوهنلا

 الط لان مهلخشو زيزعلا ليزنتلا فو رعاشرخش+ وفك ”ةقلابملا لع نوكيدقو ا

 لْدْقلا فص حالا نبةمَسُت لوقو

 لآل الرئثطو ل ثار افاد : ْ
 (نئلبو لوو كلو غو منال تولردسل عون لوألا ءوشلا ضخ طال

 مهيلعلزنأو ةسدقملا ضرالا ىلااوحرخ ىح مهل باصسلا م ل هقناردس لبق ميشو

 لعفو ءاتشلاءاجاملوأ ىف ى'ءاتشلا لظىف كلذ ناكل اقيديزونأ ةلالظلا مسالاو وأ كاوُنلا

 0 ىمصدالادثنأو رثخا ةدشىىأ ظيقلا لطف كلذ

 هطيغم ظيقملا حاجأل لظف ه هزار لبنه

 لظو 3 ئذلا لظو ِبَلاَدَع ل 5 ران مبلل حصان مساوقو

 كط أى 0 باصسلا مثلت نمل دوس لظومنممنلا ر «راوامباصسلا

 فرك كيرلا ايزعلا لب ,زنتلا فو لكقو للم لكون لالظو لظلاسقيو :لظوهف

 زهدي لالا دنس مسالاو نيش عشا .داوس نال هس لكل لادم

 -لاملاو ايدلا لظك ساو تيا طنب تلعب .ثالرىذلظىلا هبا

 اوه اوس ةقلاو لاو لاح: ”لتماوبيذهتلا فو ليلا ٌلشلاو يش
 مضلا" 00 و ةمجصاا للشلاو صل ىئهودربلاور را نهدي هتك ولا لاو د

 للا «؟بانم معان 2 زلال زيملاقو تن نوئكشمكك الا لعل ءرقو ةقصلا ةئسهك

 هلل .قو فَلا مويلق :للا وي باذعى لبقو قوف نم لرّتسام راو لاو عبو

 وهفكيلع قطامي متاوكذتوم_.يلعْت بارا ةمامتث عب سعت هانا او

 نم مهل لجوء هلوقو موعسهنك معاولاق ل :ّلقلا موب ُباذع ىرهوملا كأم لكلذكولل

 نلوم هل ضرأ ورمل ارعال بالا ُ لمه نوران نمل مون
 نيالا مى وم 9

 هنأ ثددحلا و عقلا ىلا | اوهتش لو رسله هنن لق هذه طاف قادطأو ارد منه

 لصالا ىفاذكوملا هةسلغهلوق
 مدقنهلهكتلا فو سأسالاو
 ها ردصلا ىلءزمملا

 ةرايعلاررحو لصالا ىفاذك

 ها



 هذهجلااضيأ | ظلاوهلوق
 وانس ةرهو.- الد :رامعةسقب

 مضلاب 'هل_ظلاو هلوقىهو

 لاق نأىلا ةفصلاةممهك
 ا:هامرخا ىلااضيأ هلظأاو
 ها اضيأعقوم لعتاذو
 ويدعم

 (للظ) ماللاف رح ه٠ ءاللال صف 1:42

 ريشك لاو

 اهلواو ا هت نب رضدقو * هيرو دالبلاق رت ترسم

 لاقو ةلئبا لال لالطلاو لالالا «٠ اهسايردالبلا عروس *« ىورنو

 بالباب نيساسعا
 9 وم وزو ) ةس هعو

 هيا ببعد جارتسم * قولالاقلاىفَتطاهلبكَن ,

 لات ل اوسلو وفو باهت كات املالتلاو اين نال نان + الالظدارأ

 0 لبللا لل فانانأ

 ا ةاياعرمرم ير العن / هفسْعَمَلوهَجا حزنا فسغأدق

 وهذ 7 دنكي ملا ذاف عاملا دوبرسمنلا عا ءوضوهامناةقيقللا ىلا نالةراعتسا اودو
 سا و ةصادسس ل 3 3 11 - هو

 نيولا نع هلالطا فب ىلاعت ءاوقو كيزاحلأ نع ةاصملوأا بألا للبس دلوو!ظ

 انالاوزلادسبالا يدل «قاولا لاظؤهفس مشل هيلع مام لا غب عااونأ لاق
 27ه ه هد مع

 8 ”قلاو *قوهفالطق يو سهلا هنمتمافا ىرقلا بنااات ىأسمثلا تا

 نلالاىلا اتا لاوزلا ىلا راهتاا لون الطن لفل ىذبامغاو فرعا

 قوذك ملا دز نم“ «قلاالو هعيطتسل ىلا دشنأو
 م -

 للا وبر قر اارااخنا اذااذهانُمو لطلاب هرتغلافو لظدك ليال
 يا ارم

 7 لظنماداوَسَْتأالو رمت رق كيال 0 ”نملكتأ ؛ "دس لوقت برعلاو لم وهذ

 داش ناك ازانتك ا دك ًاواض ربك تاك امكو دلع نك 0 ونا ناكام

 اوال نيو هللا اوهليقو همن ليللا لانو هلظداوسا
 ا

 اهريسغو رصنلا ىئللتأو اهظداوسدادزا م علا ف ا ءدازار دعو ضرالا لال

 ماعةئاماهلط بك رلاريسيةرم م ةةنللا ف ناثيذحلا فو اهبىردتسا ةر هيلا لمت ءاو

 بكى ةنأ لالطارأ لالا ىفَترطاهانقْنم سابعلا لوقو اهتنحان :قاهارذ ف ىأ

 |ىكف ضرالاىلاكلو زن لق نهى اهلمق ن م هلوقو ةنملا ىف ناك ثدح مدآب موا ببط
 هع »وس

 امو ضرالاو تاومسلا ىف مدصس هاو لجوزع هلوقو ىعملانابلاه نك دددقت وابن

 هتاريغادكسب رفاكلا نأ اريسفتاا فءاجو مهل الط دع او ىألاص "الاوز دامه دارو

 رفاكمل سان ءنباثب د-ىفو ن1 انما أ مهل الظليقو هتادصتس تو

 سمس سدح 0
 لوما

 انفراج »ع وص رح ةعتيل دي اة



 28 (لاظإ) . - ماللا فرس *« ءاطتلاوماطلا لص

 حاملا لاقرثب لمقو عضوم لاوُطو اهني د رلا ط

 نولطلاحرطمَتاكونط *: ىؤر الصودا اوط ولك

 0 رطل بمردقاهصَر رع ناك لد ,ودلااهللاقيةعساوةضور نامل ًارو روصتموبأ لاق

 2 نوما و وخلا ربا ةتماؤر رش 2 الئما ا ذاءامسنلاءامل ُكاَسساهفولاسأةنالث

 ْنَطَلَوطالاَوُو "هاد 0 وطلاَن مىاقداع « دشن اراهلثن فلاسأةلالثنوكت
 ُتلاتوانأ كل والواو اللت لاهاذكو اذك ل 5 : راهن (للطإ) .(ةمجلاطارق)

 ومات <

 راكتالاذك لدتا تلو هلال ظ ردد سمو عطس ظ تكتف قالا

 فيان موهو نو .: 00 هاوق»_:ءور بلا نودزا_ هلام تلت ا ذاالوأظ
 نولو.ة.الاكراهنلا ل عتالا ليل بزعلالوقتالوامئاص نان نالف لاقي تنل

 زاخلا لهن اف نارهظي تمحاه وو تاق مال ف ذحي نم برعلا نموا ليلارالاتينيتا

 للظا ع *الاولوأطل اذار نط يوونت فتيل ىلا مالا ةرسكى لع ءالقلا نورشسكي

 لقتل تفذحمأللان كلو تال هيف لصالاف َمفْنهَتظرقوافك اعميلع تل قاعتلافلانو
 ءاظلا ضو لور سكات لطرق مو اههف لعءاظلا تيقيورسكلاو كفيعشتلا

 اذهولاف تدع ١فاتللت تسج ارا تسل ه اا لاول دوسكملابسغقزؤجيو و

 اوقلأفاوفذحم_مألا تا صاف تلامأ + 0 هذ.سْنال اف نين وضاق ادخلو

 امافتلطامأ ”اولاق ريثك ىرعديقلضالاولاعذاوكلااذهو تشاولاعا ءافلا لك رحلا

 لئقع ىبنملحراديز زوبأهدشن ؟امامأو تا

 اقلر اخ 00 انقاو موقلا تلظام ى ع
 ريد راهنلا نا و مفلس اومشداشنا ءاطلا اورسسكل ا ىف ءنالا

 هذع لوزن سءشلا دفن 5 تولي قالا لعبتموضمب و علا ضيقنلاو

 دعب ءافام“ لاو نمعتل لبق ناك املاقلاف ةادغلابلطلاو يشعل ءىنلالبقو قوز

 لظأدبأ مانا: قذلانهتوكيتا لن بقامثالرم مناكير باول

 لولو ل الو لالاطأللقلا عمو اضن داعاد ءاهلطودارأاهلظو مادام "ليووف ءلاق كلذلو

 ىدعحل ١ ةغباتلاو هدو ةنولا لع 0 فضن :لاقف لقا ديق# :أرغأفت ةزعلل مهضغي لعججدقو

 3-59 ه9 وو
 لالالا تاور ل“ وو -* ميلعودقتملال مال 1

 - نرعلاناسأ ب .63)



 (لوط) :٠10.1 ٠ ماللا فوج م .ءاطلا لصف, 7
 ” تيوذو لاق ملا وةهسلاو ىغلاوةردقلا ولما لئاطلاو لئاطلاو

 لئاهب فوبيا ٠ اهتمي اهفيشأيو
 ارو توون : تُنذةف مى ناعثدشنأو

 || : م امازون م هباف #* ةلئاطب لكي رفراعأ ناو ىبستحلاراعأناو هلو

 3 |مكتم نتن نسويرد ليتتاف» مهلعلوطتدقو رغصتلا انقل رس مدشنأ اذك 0 237

 1 نأ 0 مط اوف تاو

 : أر ما ىلعةردةلالوطلاو لاق ةر ا ارم ىلع كمر ةد0لن هانعمح اجلا لاق كي , الاالوط ةياوزلاررفتحلارخج اريج نا ةِلظ ىف

 ا اوراق لوما قغلالوطلا ليقو ادي اجي ارخبلا لالا رش عة سيو غبار تو هةولموبا

 نأ خفلايلوّطلاو هريخودلضفب سانلا ىلع لوك نا لاقيو سكى أ لوط نالذ يلع تالذا
 ٠ نيلي حتا هناا موقع ٌلاطهنملاقب

 ١ تن رلامهباع لواط ث يد - بطباهئمو ءادغ" الا لأ لاو اوه عاب اوطلا نم لعام

 | ا لاقثيدبملاهئمو دحاولا لءاهقال_طاىف لعتلا تورط بان سوهو لوطا هز

 ٍْ نرسم خةدوسن-علاطف أواني عاف اديك ولأ كامو نكلوأ هجاوزال
 مش

 مخول ديما باكو لولا م لوطلان هم 0 دارأ

 تدع تمت

 0 00 الاوزكذلا نئاطب وهلم نود سيسنتائشل لاقي و 70 :

 هام اك 2م

 ب صوءانع هبف نكي ماذا هبف لك اطالرعأ اذ هىرهودلا « لئاطمْغدَطُح قيدكوشلا ف

 ا كا ديفنكوو دكا ىفالا ماكي للئاَسب هنملكرلو ثدنأتلاوريك دتلاىفكلذ لاقي

 خفنلا لئاطلا لصأو شدا الو عقلا غل اطريغ نك ؟فنتكف ضي هرابصصأ نمالجإا

 1 ضامرغىأ ص نكن رسب اراتك دوعسمنناثد دنس و ةدئافلاو

 | ةينسررف ردو 5 ا ديا يع 0 الو

 و

1 

 هنقان شي ةمرلاىذيوق وزو ةوادع أ أ

 سهم © م

 نكن فلسا #* اهكراسد كا لمعلا راو

 رئاطدي د شنلابلوطأاو ةنرلا ىدرعشىف رطذيلفهفرعأ الو روضنموبأ لاق نإ "الا ةلاطلا لا



 1 (لوط) - 2” ماللافرس# ءاطلالضف

 "1 ارو ول الش فنس ةالكسك 7 اهب صلف اد وهل
 - م2

 ملكت برعلا تناكو هلوق وطلاق هنماكن مرعلا تناكو بف عرفتي دلل لولي لا ليلو اهللوطادقو ]

 هزم بصالا ىفاذكهب هع ع
 "رليوطلا ثمللا لافو بيذهتلا 5 :راسعول 2 لاك ىلا قهتلت وطخرأ ى أ ترْفْلَوَط ىرهودلا ءاعرم قدك أى أنالفايثل فل

 ةيادلاة عاق هين ما رسكيالا هعمست لذ لوطاا هنوهسن م-ميارو ب رعلان م عملا اذهبي ولطلا عمس 0 روصتموأ |

 ير هسقعرتفةبادلال وطب ىذلا لءكاوهو هل ةلوطن ءرم س رمال رالاش هريغ ثلا فولوالا | 1

 عجم طوق نمانهام لهب نأ ىذا اطخاام هوقو. اضانلا وللا ى هو لاق ىَرملا لوطل ا كح ةقرطتيدشنأو

 ا ىلا دكرمنروملاقف ةرورضلل لولا” بارلاددسدقو يلا هئاطشا ىف

 ردص ىشثيللا ىلعمم || * لوطا ىةرهما صرع ». ىلا-ةكنع لانسر « لحاكم تضر
 ” مص مح 0 سد م 1 ١

 هسوعم هنأ ةرابعلا هي اىفكلذلثم نولعفي دقو ىرهوملا لا هالئقاهاوقنعىأ ةياكلس يلعن ءىوربو

 ىزمل الاس براق لاقيو عب رقن لهدا هفورح ضعي نم فرخلا ىف كوديزربو ارائك

 طع دوحأ نمط * لا اهعيَد ورا لي

 ظ
-« 

 ثددخلا ىو هذاشنا باوصوهاذ_هوىربننا لاق * نقتل دوج أن نافل

 مص ماس

 لَيطلاو لوطا اهكيطْتعَطَعْتاهل لطف رخآفو اهلَوط تحطم حره اهل لول سخبرو

 ربو فرودل سرفل اديفرح ”الاومريخو أدت يفرط دن دس ولا لاه سكللا

 8 ركل لوطا ثيدسحلاهنئمو. لخ فام يو تا ب ههجوليغذنالو | أ

 امحاسناك اذا ل وطلا ىف دودنشملاةس درفهيقرودىىذلا عضوملا مين نم ءرقلا بحاصل أَن 8 د

 ىجال هلوق موقلا قلو رثبلا هلو سرملا لوط ثالثألا ىجحالثيدسملا ىفو هلذلامال |

 عنجتأالا :رفحاذا كلذكو هسرف لوط هر ةمنجنأ !عتوم ورك فرجدل اوعي

 ىذانقلالولطلاو لوطماهدحاوا ماسر لبا ٌلواطَمو هلاع رحنوكامرادقم هس

 أ عارصس نواولاو ها ةنكاس لولو كارطو كالو تَوطَلاطاقي ىنارتلاو مالا ف
 للعلا هنع هيخارتوأ أ مق ميداني هّثكملاطاذا

 ل انئافشل وطلاطدقالاتلقو « اك اطال هان

 ئ ربنا دشن كايطلاطذقىو ربو ريشا ةدباكم 3 ,رشسلا لوظ نمهنقثنأ اىذلا 50

 لوطلاو رهدلال اوطشمت الاقي رهدأا ىَدملاوطلا و «اهليظلاطدقّلالط *الا فرختامأهل
 2 - -< 2 ١ : يسم



 اذك اواومؤانتيلقناوةلوق

 هءمع#هيتكر رسورظناو

 ا ظ ماللاتفرح « .ءاليلاَل دك 5

2 

 نم مز ناو أ نم رنم دمام لك و

 ٠ كولن ل ل ىاعللا نعريخجالا لِي الفي وط

 ْ ىاطَقلا لاق كعلم دو لرب أك [يطو

 لولا كيت اطناوَتيناَو للا يينةلو معا '

 | هلال اواووؤانتيلقت اول بطلا معا ةلوط عجب لوطااو 4-.ط عجب لسّلاىورب
 ٍ ظ لاطو. اولا عفوءاطلا مشب كلولمَلاطو بنعو ةيتع بابن ل وطو ةلوطامأف اكسل

 ْ ًاذذا لوط لجو تيكسلا نا نعاكر هوما ءاكح لذ لرسكلاب ناو غنا, او

 ْ لوط ًريعب لس“ الا ىلع ىلع' الاربعبلارمْشم ف لوطلَو اوطلاو هدمسنلا لاك ايلعلا همس ةةٌتلاط

 || وهاذا شآنلا ىلعةلاطةسالاوه ىعمىفلواطتلاو ليوطُةلاوهرم'الاىفتلو آواطملاو.. لَو اوطهنو

 روب ع جنتي
 ءوص

 ىأالبوطتهلوطو هكطامىأ الا قهتلواطو ئشلا ىلارظنلاهَماوَكَدعو سر عفر

 || لاواولقاوناك اعرتك 1ممماولتكى أمهيلعاولاطّمسا لاقي لواطتى أ هيلع لاطّتسا و كيما

 ا نيؤثالا نمنيدكس نيذهنا تيدلا فو تالاطت قه تلواطَتو لاط نعملاطَتسا نوكيدقو

 | ىلعدالطتسيىأ نيلسْنلا لواط لو هيلع هللا لمتنا كوسر ىلع عال عزرام

 !ٍ ىكنابتلا كلذ يسكب حاصنم 5 0 املا و لكن وكما كلذ ىف ناب راسو» د

 ْ اك امسي 'رهظنلهلب نعل وسْقلا اههتفدحا وٌلكبديلبالا ىلع نيلمفلا لواط بغتلاو

 1 2599 موهريفخ لوط ندع همس ٌتماصفا الثا رقساثلا ق :ركت ف نامعْسن دج فو

 ١ عواد الو كو لاطتساوهنلغ لالا و هر لواط مدشأ كصاسنا ىأ هبغ

 ٍ ةعولو لعمادة ىأسانلا رم ألام رلاَكْرأثيدحلا فو هيلع

 ام نايوضرتلا .ئذلا ىلا ددعلواطتو هوب

 ' ايلا هريصللا تيل او ىبعل 5 ابا فريصحلا ديكور

 ادِجْلي وقالب اوطااو راطتمماكوه هو بلع هاكح عفتراودتما طئاطاىف ىلا لاطّتساو

 ديلا ورمل لوطا * ىلع ام توما نار طرمعا .ةفرطلاه
 ور وس

 دل مللاوهلسقو ةيادلا ماهل ول ايس اوطتلا وايلد ,وطلاو ليصل از لوطلاو

 محا نم لاحت هلسريو فري هيحصل سيو

 || همايق لواط مائاق موقي نأرخآى عم وهو لاق لا الت ميلعهانأىرومتسأر عت



 كان  (لوط) 1 ماللا قرحن ذم ءاطلا لصق أب!

 لا وطلاو ديدشتلابلاوْط ل ءقلوُطلا ف ُظ هر اذانّلا اَوُطْول وطلاق را تابوا

 لاش. و. :ىععرهدلالوظوره لا لاو لعل نالوق نم فلا, لالا 1 هو معارك

 م لوألا ثدنأت قوطا اؤأ لوطألا منيل الا لاح رلاو نس لازال :

 ليطُدقةريصقلا نا ثي ذل اىفو لوط تو اذا ةأرملاتلاطأو كلو ككل نموا

 واؤلا ماطن تاو طدل ءأ ٌتلطؤ لا 'ديدتما ىأ ةيشلالاط "و ضرعلا الخ 53 وطااو فرم ||

 نآزوءالولاك ديك لااا الوأرل ايظا رانا تار هذاا ةنقل وطلوقتكنال |

 َ لوطلاو ذولا مه لوطا تلال كلذ نتا لاف واط لونامأو هل منة لؤقت
 وعلان فسأل لاولط عما ممسو هيلعهننا فص ىبنلا نأ ث يدنا ىو اغبجب ا

 ديبي

 موب نوح مع همجي يحومحص#

 طيضاذكع حاير نب مسلوق رويل يول وى م

 هيك هيلع عل الا ٍ 6 2 دمه 297

 ءمووعدم 1

 000 حان روأريسزاف ||

 النا شام 0 15 نوتم مال : ش
 نا نب وز يي نس لاقل 1

 المع و 0 0 ترو اون مل نأ + .انيسبيك ني باك لألم 2 0
 5 طه د كيف ا ا

 هداربامدقتالاعو' الا هلوق ا : الاعو لاهاي لف ٌتلاَط »* ا : ٠

 ها عفرلاب لاعوالا ارق ْ] : ءاسساتلا دا[
 لوط تل ىذلاوألادجَتا ند 3 لانسان تدلبأمو ءوعوع م لس هج 5 010 ا

 ردع ناكو ةماقلا ل وظف هلع لاقل اا ىذز 110

 فوط سانت ارتلاق ةأزمان أ كودو هالو ساعلا كو لارلا نمي و

 تكارذا اكان ع ”رقذإاقو نم سهلا هللا لامع نأ( ىلعتأ 0 و ضن ؟ئاطتق وهنالك تنئلاب

 بكتمىلاهقاذبع نب ىلع س اوتاكو نور سانلاّنا تااقف تلقا ذه نمتلاقفتاتنعم

 باطما دبع تكتم ىلاَس امَعلا ا سأيعلا بكشمىلا هللا د. .ءنسأرو هللا دا عهسأأ

 زل راو هوو كلا لاك مّكسملا ا وتاصقنلا قلع تلوط أو ءوثلاتلطأو

 0 ١ وهن نأاودارأامتاكلذاولاهنيذلان اكو الب وَ

 هو رااادع او لصالا ىلغهسنتلل ّ

 مولا لوط للامو * لو ةردسلا تاو اهتيدتَس ناهعللا

 م ةاعأ



 اذكهحلارسكءالولاق هلوق
 سوماقلا ةرامعو لصالا ىف

 نامرك لاوطلاو) هحرشو
 رسكبالو (لوطلا طرفملا
 هما ةمالسلا عج عماغا

 انهطةسولعلاملعب اذهبو
 نأةداملاردصىفمدقتدقف

 ىلع عمي بارغك الاوط

 ىيىورعم
5 

 (لؤطأ) ١ مالي رح هب ءاطلا ضف 21

 لاذ ليوطلوقت كن 5 تعنى ٌكللاهقي هنويدس لافؤ ارجل - لؤطلاو لوظلا نم

 ف رف 1 م اط فزانملا لاف ملف 3 نوكمالاك نأ نوكيالو لافي يم
 يووردعا هذ 2

 نها طنا اور ل وكل ذولا هور تلعَق نم .تاتتعاو

 544 لاعإ 4 ا يف "الاجل يا ياو ياو 1

 5 ران نشا نال تبر اتقن 6 0 ةرسكلان' الان ىلوأ 5

 ةرقملا ةبوسىغو لروح ع تس نارغلاروخ ملول غنتلاو ةلاطا هلطأ 1و هلو يشلاَلاَطو

 .اوفلتخاو ٌتانلاوت هز روستسةدتهففار ارءالا وماعتالا اوةدماسملاو اننا اونارعلا | ةروسو

 لج نم مهو 0 ةوبلا# 101 بالاو نيد ةعباشلاف

 اعيبنبا لاق وطلع نو قولا دولا ىه لاقي نوط جيل وتلاو سنو ةروسةعباسلا
 1 ديلا ١ .٠ رعاشلالافو لولا عبسلا تأرق ةدنمو

 نص هلم 2 و 3<

 ١ 5 .. لوطا ىتافاك روطلاةروسب د هُساَمْتت راطامدعب هتنكس

 | هايس ءانبلا اهو كولا عجن ملا ىه لوطا عببسلا تيتو ثددحلا فو

 اهو قولا لح ءاوطلا لوطي رغما فأر ةيناك هنأةلس عا ثيدح فو ةفاضالا

 ليو وطلاو فارعالاو مانالا نتي وطلا نين نروسلا لوطأبايفأرقي ناك هنأىأ لوطالا

 لسانا كاذوتكرخشلا ل لوطأ هنال كاذب نس ةداوم ةلك نهو ضورعلا نم سنجر غّشلا نم

 داو تالوافرح ومب راو نانثا هترئادربغ نمزعشلا فور رثكأواف ا رأو ةدئانم

 امان مدقتبادبأدثاو نلاوداو اهئازح الو أن الادب أ مزال زال هنأ ارخأ مدة ل وطاف اهبأدتيم

 ا نبت ١ لقط لوقعنبنبادشنأو لولا رضا لاو ديو ةوأاذ

 اياد بيقاقتنشم ول ع بيتم تلالاوع ٠
 ال١ د ةلاف هالوك ا تيكى أكنت ناواكو :ةمالتلا عجب عما ارسكي الو لاق

 ايدو(

 5 َِ ١ لاعف'الااهلانك سلكت لاط .ه ةيداع ةرْضصقدْروف انا

 المل ددلأ لول هفاف ىلا الفنالفّلاظو

 . ..اهلاطنسغلااذا ايش ظنوطْعَتو * ةكارأ راع

 رقرهوملا لول هو قولا لوألا تيان رمصفالا سيقف لولا تروا ىأ

 وصوم عج -داأ م

 ع

 ظ

ٍ. 
 ١

 ا
 ئ

 ظ



 2 (لوط) .٠ ماللافوس « ءاطلا لضم
 ةماعلا سوح رص

 دلو هنري سيث يأالكن م لل ضر "الاىفو تحن ارتريغتو دس ريسكلاب ل وطو نبأ

 ككل نم فيعضلاليلقلا "لهطلاو ضر "الا تاَهطَأدقواهابنل وأى كلذو رثكلاب

 ضوحلاق نيطلا ةئلهطلا ثيل لاقو ضوللا ردكم" ةئاهطلاو ةفمنجولا

 مو ع

 لءهطو كضْوَح نمةءلهطلا هذ - هجرت أ لوقت لَ ضوملا نم يختلاموه»

 ةذوخأم تامر جلا تعمل ةناوطلاو عاب ل ىو تلهطلا لك اذا لجرا

 نت هئثىاح ادعلا فو ةباصم ىأ ةئلهطءامسلا امو بلمطلا .العوربشتا ذم لولا

 3 "الا سانلا نمةَيلهطلاو ئقزغلاو نتا مولا ةدئازهيزمهو ةئاةفوهوم

 بية لاعب ىلإ ارعالا نيا , نش ثار لاق :ولاف عقدملاوهو زومهم رب ريغ ام_هالكهيفريخالىذلا

 هه 7 عع هر

 ٍيذهتلا هتمدمقب كيس اا "رلعطانوهلاقو ة ةسيقيكأ ”لهطم_ولاومأن م
 م0 سرع و - مهي

 0 اذالبوطمارعالائبابيذسمتلا ((لفهط) يقي أكتب "دايو

 ميبقلا مب بنا لَمَهلا (لمسش)ا هريغمدسعل ىربزبا كامأ فو يلوذ 38
 ةأرما ىلا تلاقفهنع هلا شيرنج ىلع ورع َتَدَقَو ثتدسحلا فو و ةأرلاو قفل

 و او سماد مح هديل ىذلال هلو ةقيقدلا ليقو ةدعبقلا ة مسا نهلموط

 جالا لاق قلنا ةنهبقلاءادوسلاءاسنل !نمعا اركنعةربخالاهلمهطلاو
 - هوو

 الماهطالو تاير ريمتسال * الفات ذأ الا سو نع َنيِسع

 نم مهريغو سانلا ىف دوف ولا ( لوط ماّصشلا لمّا ةقألتا ابق عي

 نوبوصضاا لاه .لاوطو لبوطو مف لوط لولو َلاط ل ولا" دلل لاقيو تاوملاوناونملا
 م9 مومء ام ع )و

 م 2( وف راوهفف قر ىلع الجل وط هوحن لع ىلع ءاجذا هنممسالاب الالدّتسا ل عف لاط ل صأ

 ا هدوم

 نملاوطراصف لي ولم فاتصل لاوط ىف اولا تح هنوببسلاف لاوطامهعجب و عقوهف
 5 وعمق ناسا امن "الافات يذلا بعت اولا يذلا ىو لاق ترَواج نم راوك لب وط

 مصل نأ ا همكفدحاولا فتحدقوا وئام الس ا.قلا هيج وبالولا طنب وغلا ىحو هعج

 هلوقوهؤ ذاثتيرفالاباقتإ جنبات عجاف

 اهلامطلاج رلاءازعأن أو #2 ةلدكامقلانأ ىلنيسن
 *ساسا

 ناك اذال حر لل لاق قف ميلستلان نمكلذ نم: عنتجالو عملاك عيا وةلاوطو ب وطالو

 هكطو ىو اطةنلاغملا باف قاسكلا ةلاوطو ةلاوط ةأ ساو لاو اوم لولا جوه

 سانلا نم ةيلهطلاو هلوق
 ةرامعو لصالا ىنادكوملا

 تخثاامةيلهطلاومدسسنبأ

 دعي ضوملا يف نيطلا نم
 سانلا نمةيلهطلاو طملام
 هّسفرخال ىذلا قدحالا
 مار ا رعامنهل لك

 امه الك جه لع ادهم و

 مالكن م عفدملا اوهو هل أوق و

 لاقءو هلوقو ىرهزالا

 ال دمكحلا ف تسل نشارلل

 وه نشثارلاو بيذهتلا ىف
 هعوعمهبم ك ها ىل.فطلا

 ت'الطمتو بدلا هلوق
 هدحن لو لصالا ىف اذك لا
 نيذهتل اة سن نم هناظمف
 هيعصم هااشداىلا



 ةرامع لال_طوذو هلوق

 لالطودو)هحرشو سوماقلا

 نم بدرق (ءامباتك 1

 را 'َ ها ةدررلا

 لال_طوذو لاّقذ هلع

 رشلاب داو ناسدكا

 م0 ىفو ها نافطغل

 'ةيعلا لالظوذ هنأت وقان
 01 لاق ذادنك“

 هيد_-وو انف هيورب

 ةرتعا | نيواودلا ضعيف
 ههدصم همك ظنا اهل -هملاف

 بابتبتكم لهطملاو هلوق
 نملضالا مس .رادكهزللا

 هررؤهءلعرتعتلو طيضريع

 1 هأ

 بانم داكن او مكحمنا ىف
 اةصوواردصم رالعفحرف

 ح رفو عنك س وماقلا فو
 دنعسوماقلا حرش ىف لاقو

 ىيدعم هرثك هاررف حفلا

 (لهط) ٍ ماللافق رن“ ه ءاطلا لصق قل

0 

 1 5 درولاب :ةورعلاك َنافطْعَدِب ماا 6 ل :ءاملالطوذو

 011 همم ةمموم 3 انو < 1 "055

 لالطىذبيحاصةرقو »* اد نتا سال لا ىو

 امنيا كنت و دل ةطاهلمي ليال لم نينا ميدلا لشلل (لل)
 و 0

1 
 ءاذلا ضرملالطلطلاو طة هدأ نايل يعن هللطآل طع لا دو انما فرط

 ْ 3 او ةرباموّتأامدعتاسرلايالىذلا بلا محافل لارا م لسطلاو امهسش اس

 ددسللاقو ٌلوُمَط عجب اوُلط 3

 ىلايالو تار >ٍ 5 ٍلمْط لك ا

 ا قسافلا سا لبو ها نآشلا قل هط ل حجرو ةلومطلا مسألاو
 و . قر

 بئذلا لالةلسلاو صآلا لالا ص وصلا كراشاذان الف لمطناو للك مشع ءو

 ْ ليلو لالمشلاو لماطلاو صخهضخشلا قا سكمآلا بتل لالالا لما و

 ١ بانشلا نم ىراعلاوهلقو ا : فشلا لانج سلا اريسقفل انوامّطلاو

 ْ | نمضولالفسأف قباملمقو نيطلاو ةأجا ءلكطلاو لمطلاو داق هاشم ابثكأ 7

 | أ نيطلا 11 ةلكدءاملاراصلاشب ءارفلا ردكلاءاملالمطلا و رذكل آ|ءاملا
ْ 

 | ىتلابوثلا لمتلاو هئملعما ىضو هر طقه 0 وخأ ضوه ام لمْطاو قيقرلا

 0 مدا لوماملاو ليمطلا مهنسلاو بيصلا لملاو ه- ةيصعسْل

 0 ٌليمَطالَكناهيديءارو 93 اورام شاطامدعبى تلا أك 0
 رع

 ٍْ دقت أم ليلو وهل مطدقو نك بط ومطتوهالسرضو متل ملال

 أ ديوي لب وص هيزطتلاو عبق هأ ىف عقو اذا ةرلمط ىف عقوو لد

 رعاشلالوقو هراغلو أعقب

 ”ت 2-65

 دك اهليمك بانا نين * كلامةاولا ثا يكَف

 ٍ 01جرام ررعبت اسد كن انهت 3 لكلا ٌكلاماهو لوني

 | بطالمطناجال اليةطةدالقلا تمءاماو اهليمط 7 الل عقل اهونانخ وب او
 رع 308

 ْ بطلا كوة ترامس تهذلابس# ارعلان انت ثكم لمطملاو لل ىأ

 يرو ا

 هلي هلنأاوليمطلاو طويلا سبق لعجو لمَ بمطو لوم موف ريسصللا لمطدقو ا

 لهاط زلط وهفألا هانا كو (ل-هط) ن ناسي ى أن الطب رام '"القاتملاوىدكا

 ندا

 د
5 

1 

4 
: 

| 



 قلل (للط) ماللافرج م« ءاطلا لصف

 دْشْنأو رورسلاو جرا هل الطلا لاه سل

 كلين الطالب تيقب ىلحر ىوس * فداصأل وتين

 ٌةَيظُحنالفَبطيو 2 ءاملاوُن سلا ةلالطلا ىممالا لاو .رورسالو حروفي انعم
 وس ه-

 لاقو بيا نلمس تاص ووو ةنَسحىاءلِلَط

 امنا مح لالا لب 5 ىَلْمتِلأَتق :

 لالطأو امتار رورأط عج ىهةنيغسلا لالط أى لء لينك هنأ كاتيا

 تنآكلذو ةسداقلا مول سراف تير ”ايتس اجا سابا معرب صرف ميسا لسبقو ةقانمسا | ْ

 ةرَعبلا ةروسو ثبوت اقف لالط أ ىثاهسسرافلاقف م .مسج مشد قرب ىلا ووناقمهوعيلا اسك ا

 وقبيل عاهد
 -ةةهسو 2 000000

 لالاطأ راف خا دشلا عيربكي * تت در تاكو عل نعال

 ءوث و و و ىوم »و

ب لن ةيوغ لاق سرق مسا لالطوذو اهسراف مسا اوهريكبو ا
 لوشن نم م مامو ةعيرز

 هيد

 بع رما
 ىلا الل نيالف قر 5 لاقحاب ل تدان أ |

 ل ١ نعف تيتا ف 5 يقأوأ كلام ىريسق

 ١ 2 8 ماو ماسر ص 5 7 520

 لزتطىذسراف ديس نتا 2 :و ع

 مس لآلطاد نأ هشالا و راع ”لاتهل قو ا .عضوموه لاقي ىرْنأ لاق

 اذهدعب لوقيارتالأ دب بو بادص أن مزاوتقلاضعبل سيرف
 ع5 ةو- وم هدم ” عادم

 لاله ىأدءبودوعسمو 35 ورع دي عهعمر اد عبو
 ضي

 مب الصأىف اذ أبطل :لط الا لبقو ةيهادلاامهاتلك ”هلطلطلاو الطلاو

 ةلط ٌالطلاهنناهامراولا و لاسم ادلاوهر,ة وتو لطاشلاوأ "دلو اهرب

 ردشالوذاا لاضعلا ءاذلاوه لطالب شا اميل رولا فوجيوحد لامك ىجلاو

 لقتال :لط اللا عاسوب الالة جياصملا فرالو"اودالو ليجعل

 غساله اسوق لس لشلا ولا والى أسال مايرام ىف |

 نم بساهناف ةهلطاملا ىلا -لطدكاب هاتر كلذف ير داذو اا ارشالو اناجط |

 ىلع ةيلئاسلاة معلا 5 لطالما ىمدالالاك ىلا دلل :للمالملار تلا بدإلا# لإجرلا

 ١  66رشعث ]ان نرعلاناسأ 1

 مالكلاو لصالا ف ضايب
 هنود يهب م

 لالا ىفاذك تئوهلوق

 بثو سوماقلا فعقوو
 بوصق ردصلاةغصا

 قام ةموتدنو هحراش

 ها ةلمكتلا فس وماقلا
 هدويرع م

 مسراذكهلاقي نعف هلوق

 قهسلعرثعتلو لصالا ىف
 ريغف هلعلو عضوملا اذه ريغ

 هعوصم هيثكر راف ىلا

 توقا.ةرامعىرملاربقهلوق

 نبدا نبرهنب مرق هيفو
 يدمعم ها ةعاط



 تر

 ماللا فرح « ءاطلال ضف كيال

 اضيأرطص ىأ لوق
 و مس | ةهسدم هو ه3 توما

 بساتما كلا ثاطواور بش 23 هلكرهدلاو شدعلا نوي تعطق 7

 واس هددعو هصسرد ب

 ْ كدت قال سالك ان ”راوراناراثن رم بما تاخم

 ا 55 يستحب و اشك اوولكم يد

 | 2 ه3 بسس

 ا نوكأ حوطسلا نم نالاطت ءاسن تد ًارلا بو الا فاش الا لالطالاو هقاس نم

 | هقُنعدم ىألاظأ ولدا او نععتاواطت ”وئشلل تللاطت لم .ءلاونأ َّت ل كراش ةالاطت و

 ورع نناموطلافو هنعدعم يملا ىلارظنب

 هم همهث 3 سل من ستدض < ء

 ناب رب اه 0 وق ارذ *« ىَرأك تللاطت ىأ انك

 ناكل ملالظ * هنانأعت وأ هللاو اذ.>الأ
 سمسم «” تو

 ىناغشلادا ىلا ضفانافو هئبرولىذلا بذل اواو

 ريرح لاف ف راى اهيا و رثسلا نمو ناكم اق مذ نم عالظالا لالا و هرعولأ

 ...ارابستااهلءابمسلا نم ها ريك ىلع طلا ىزابلاأ

 ٠ ظ ,ىدو عايل لكما ب نال مني ةظ تسل رف «سيلى أل طمع اذهلوقتو

 ظ '”00 ل1 ءاءاوذلا لع لواطتو هيدا :ى اء انيلع وأ تقرقسو لاف فنا

 دن وحن ةدعاسلاه
 م نب ءوو مهد

 ايضا كمت ارمّنلا ضر * ٌسلاجو لطي منام

 ا نم وسنمويصحليلظلام كلا ريصَخلاليلّطلاَو لالط“ الاغلسملاو اهلالجةنيفسلالاَطو

 ورعو أ بيذهتلا ٌللطو "هلام أ هعجو فعلا ارويش نمو فعلا نم لمعي ىذااوه لاقو مود

 ُلاوه كارعالان الاد ةيحلاٌلطااورعوأ ريغالىرابلا ىدصالالاقو ءايروملا هل لطلا
 ٌةلالطنالغا تلمهلوقو هئاذيا ىلع ماداذا الات الف ىلع الفّلطألاسقيو ةيعلل فلا ا

 تسل ورعوألاقو لولا انلا نموهوةذس> ةئرهو ةئسح لاحد تسل ىنارع الا ن الأف



 2 نى اللا ا الا نك تي نوع ريع حر لا سم

 (لاط) ماللافرح ٠ ءاطلال ضف

 ىسيامملا لاك لولطملاُمّدلاءالطلاو همدلطأ وهمدلطوهمدلطتاغا ثالث هيفةديبعوأ هُمد

 قو هلمأالنور الم الاولاك بدينا نو يت وختملاو تلد اءنع ةيملق:م هنزهه

 هيلعهّلنا له دتا لوس .راهلطف ءانانت سطع فهيف نهدي ع زتناف لح 5 ضءالصرت ا درا ١

 ل أو لطأو همد :ٌلطلاةءا او جفا ولط كور رباذكهريثالا نبا 5 اهلطبأواهردهأ ىأ سو

 لطب كلذ لثسو لالا ال: نميحر دعا هيمو لاك 3 اكلا لوالازاج وهلا

 هآنأ دوي انااا انالفنالقونب لطم ندا هلطن اوما

 هملا هناك لاَ 01 را عيارسساب يدمج لسعة وغلاتو هئموو سدحو

 ا ومو دهم

 اهلطي لدقو 1 رطنالفرا اطمأن اهلهتو اهل تا . أاهرهمكيلاط

 2 وم

 ردا يلطااو عاركت 1 ء ن-تلارببك ٌلَطٌل رو لولطملا مدا ن 00 اهتحنالطي سَ

 هس هو هم ى وه

 روكربديج لاه ني ا ةذيذللا

 ٌبيبدَبراَسلا ماظعف اي ماد راش“ اك لع
- 

 تس موكل“ ءاراةءنماهب 5 طا ايادوُكر
0 
 باعثد كنأةذيذا ٌلَط دارو باّقفءاراعلا مورك نمدارأ

 هم .يه-و م و -

 لصالا ىفاذك ل ثءهلوق بيني ىوُذلا للاهل شر «. هلن ايل نمبر ني
 ها هررخ هلعفةنلو مسا

 عت تك 8 1
 1 2 بان كدهانبحا نمحرأن مو 5 ايان لطأ: ازباب

 ال 322 ع

 ةسلسلا ةردكلا إل لاو 3 لاول نمد يلا هللا "ارشلا- يس

 ل_>رلا هةلطو نيلاهب ىأمضلاب لعق ءامور ءىلأن عو-و بوةعب رص هلطلاو )بح رلا دلو: .نيلاهناس ى ارسل لل كلا ءامور عمو ةعبلاك رضا لطلا
 فهد ل

 ها ٠6 نيالا |

 وهو 34

 روم مت !انيِرَ ل ل قمت

 00 لارْصَد فأل وقو

 ىف طمضادك  سلاروكةلوق
 طفل هنف طقلم لو لصالاف الطن ىَمللاباذع هكر 3 ىقساارو : بسانلا 2 ىمللاةناذ ا تاعي و ارك

 0 هياعرتت لو نيك نايس مدل م لادوفب رغم نس األ 5 دا سور قانا

 هييفعم ةاررق عضوملا اذا للتسمم



 )"0 00000 نك

 ْ اواو تيرم رماد م كذالا ٌّتط اال لول ايم ا

 عمق

 دشنأو ماللانز تطل

 المصتلا ممل ال 00م * ال. هَ را اوعي تارامل
3 1 

 26 وم ب و

 الدم ا ا اليصت كلام هل 9 عل 5

 أ ىرطملا ع زحءرأوهو ادلار املاراغصاار ملا للا (لاط) كاذكدإلالا لاو

 ىَدْنلاقوفلقو ىَبكاوعل فو 1 مث هفعض ورا حاولا .د .بسنا

 ا دارأ هناف ملاظلا نرسل ةدملاشنلا لثمم ىارعالا ناهد ًاهاوقامأف لوط هفجورطملا تودو

 ٠ عا م» . 3 + ياام ف و - 3-0 |

 ا عجلاف أف دخ ل اطلا برضدا ارأ للطلاب 0 هكرح مثمءدملاٌك فذ لطلا بريض
 1-0-0 5 ب هدو

 1 نوف ىدتللا اهاطو تبدن كلا رهن تنطو اكلاا اصأالاط ضرالا تلطو لطوذ ل ط مويو

 ْ اعلا لطلا ن مةلواط «ٌصرأوةيدَ 00 ا اك
-2 

1 2 

 ا ثيدحىفو لطامنوصغ ىلا روهشلا قورع هجر ىذلا ىدللاةيو بابل لطلاو ايو

 0 اب لطااو وصلا قءامسلا نميلزرن ىذلا للا صل هناك اًوطم هنا لسرر م ةعاسلا طارشأ
 ل ه6 _ مَ .
 3 ةوغرهقوذ ضل نبل لوا كمن كن بلاوهل قو ةقانلا نيل هلقلطلاو رطملا فعبضا

 ىارلا لاق هبذوخالوهوا مهبل اما وسلا

 د .هم 0072

 انآ. -ةق3وراهلا عرش 0 ةلواطم وتتناك موق ِسسَحو

 نَا لطانالو لا 0 و ابنراحتسا ني ناب وذمة اجا نول لسقو

 نكن ْرشلا للا لا امىأّلَط ةقانلابام لاقيو ٌقرطعأ لامار 2 ل

 ةٌكلطو الط سفن مدلا لطدتو لاو اهيا الثأ او*»ل-هقو مدا ردا لطلاوءاملا

 فريقا ة يو لاك انآ

 0 ا 0 تدنزكلو

 ظ
 0 رعاشلا لا لواطصو وة مد لادن

 هو م

 هردعلاو دل ثمةولطم #2 بلاطاهل س ءامهوامد

 لطأ لابو هنالودي ىفاسكيلاوةد.بعءوبأو ما لباب هتلاراطاو هلكزط ديزوبأ |



 9 ا ا ل الل

 54 (لثنفط) ٠ ماللافرح « ءاطلالهف 0

 ىلارعالا نبا دشنأو همالظب لق واندلدللا لفطو ٌلفطرك لاو نسلا |

 الّقطْلمللااذاانا دش أرك َذَت ذن * كلاهنببأتب اسفة نطو

 هريغوأ اهذب ىلع ىيتىرخ أو شلح ونتامغاكلاهح ا وأ أ ةنئراهاىأ انتة وق

 سعنلا ممتد مقل لمطوتادسَقلاْلَّدط لّفطلاو لّقطلا ابشن اا

 سعشلارو ركون متاد لا فلة سلا و ضرالا نما َنكميِنأهلا رووا

 بورغللسمشلا تَمَطاذارصعلا د_هبكي رتل اءلّمطااو ىرهولا_ضرالا قاهلاكتسالا
 لمفطو فورة مز ءاملقطو «ا مرا لطم داج دول مح رغاشلالا طقسا

 0 نافطَعْنهللاددع ن:نم ةفوكلا لهأن مل حير سأ ارعلاليقْطو سار ءأالا

 5 ما تل َقيالةَحَرَممَتكر هك ةفوكلانأَتْدد 0 وش تدل ىدين نود

 مهتامط لع ايفزوقلا عملخ دييجو ل لّثَطاولاةفالعف ماو رد ست ارك

 اهبلا عدي و بد : املاوةملولا لدي ىذلل لي ةطنالف مهل اوقف تيكسلا نا قش ًاريسغنم
 دا مه «# هع هدو هو هم
 نبا ىو شراولاو نشارلا ىليفطلا ى تقايزفلاو روك ةلاليفطل ابوسك

 مزكملاوهلوقول.تنلاو هلوق صادلاو لب تنلاو ساق لاو لالا مز د الاقل غاولاونترالاو ليتطلا هيولاخ نبا نعكرب

 رثمذ لو ل_صالا ىف اذكه ليَ 0 سإابلانيطلالاقَطلاولاسغّطلاو مَرُكَلاو ظوُمُللا وطمعللاوب اًرلاوقمالا و
 ىو هأ ررخ اءملع

 1 لاق عضوملبقو ليج مسساءاطلا تعب
 ْ ليآيوةماشو ودلع 0 5 عوام ايماموب ندر ألو

 ىحاوتب نال جاه هللا * ليفطوةماشد نود لهد « لالبرعشفو ريثالان با لاق

 ضارعأ الاف لفطَتت وهلاشي وقا لا لهأ مالك نمل تدل لاق نايدلبقو م

 ذو>أم هوعدتتارغن ولا لو ديوالاوع مالا لا موق بلاطو انو

 نيالدشنأو انضتلالْا رعوتأ لاق و هتلظب دراهنلا ىلعل يللا لابقاوهو لفلان ره

 هاعدنم نورد.الف 5 اموقلا ىلع لطب هنأ دارأآ »+ لمَ اسدلا نولنم قارعدقو * ةمرك

 جلا قزرلاءالا ل ئفطلاهلوق ةفوكلا لهأن مل لالرنب لقط ىلا بس م ْ ةديعو أ لافولاق ميل كة فيكالو

 "يوناو اوما فل راك قئفطلا (لافط) معانى لو لطي لطب سعو بوبيان تناكاذاٌلْذط عبدو

 هرك دى هحراش فةودوزملا تا
 انها هضراغو نالثلاف (ل نفل ةفئاطلاةد_اولا. عد ل ةلستدحاو ضوملا ىف ردكلاونرلاملا

 هيصعهتك ها ررؤ رسعشلا و لاجرلا نمّفرعضلا روم همر روصقةمأ كفلعلا ىومألا نعىاد رلاقسيذستلا
 حبيب إي يي يااا ب-لب- ااا بالي سس حللااه للمسلسل



 . 221000 000 ا ا ل لل

 لسعا خلا ايفالتمالوهلوق
 جحماخلا نمانهاذههب ص

 هلوقدنع مدقت ل ناف

 اهب و ورعدتعءسءدلا لفطلاو

 س هوماّقلا 8 قاس عيسصاك

 هعيصص# وربك هما

 (لفط) ماللا قرح « ءاطلال صف 4

 - رى و ومع اة س وظسرل ب ورموس

 7لاقثدوء تعدراك ه هلربذ رحخر رلاهتعزعزاذا

 لفطلاو اهراغصا وحلا لافْطأو ةحاملا لفطلاو اهدرببلافطالا لقت لذاطم" دلو

 لولا أو هديسنبا ةملو لقط ح دة: ةعاسراشلا لاق, و نيالا لفطلا اواهبو د م ملا

 ١ ١ 0 ريهزلوق هيرسفدق كلذ لكولافطأ جاو ارابلا طقس

 لد يبل « نيأدال عربا ناكرال

 ارحمنا كلذ ن م و ممشأامولوبلا لو ارا ريب تحلم نعي

 لاق تحلو لذطاواانه موعجلاكع جاو

 قئانبلا صممَملارارْزأم 6 ايافل ليام ظ

 اهبتةفرفاهدالو اهعمناك اذا كلذو لب ؛الا عي اليقطت القط لاه د دنو 2 اريسلا ليفطَتلاَو

 أ تئلماف « اليفطانيلاذد رتالبراب ءز زحا رلا ل دهكلوقامافلانط“ الااهذالو أ هدم سلاف

 الدمطدار أت وك, ن اما و الفطن ولد وطلا اوهومب رطل جر 1 ايعضوءانب ل يط نوكي
 5 م سو سا عو

 يأ ارعالا نبابهذماذ_هو هديرب وطو ريغصتلاءائب منول قتيل اله هرقو كل ذيهرغصي

 نفديك و ديس فيحان

 | الفطن لاشي اهرارغصاو سمشلا بورغد نع هر 1 ىنشعلا لَم و مانا دام سابتتلاو

 'تلفَطو الوفطل غطت سمشلا تمطو الددنوكنأاماو ةفصنوكب نأاماق الط ءاشعو

 ل :طىرهزالا بو ايمو للم و بو رغلل تأ د ردوا فال

 ' كلذ :و ضرالا ىلعو ءاوهلا فل _#طلا عقواذا الاسفطتت لقط لاشنو الط ل_ُةظنىَه

 ا ديلشملاو ىلا

 0 ليلق الا ذراطخ نوعا * راف اطيل .

 اسمى أ ًالَمطمتنت ألاقي حررت نبا لاقو 1 لمطلا تاءايَغضْرآلا لع « دسللاوو

 لسغلا نمذ_خأس مثلا عواطد_هبئلذ دو ًالفط هدأ اوبورغلل سءكلاوندتامد_د كلذو

 لكفلاو ريغسصلا

 الوج ىداولا غش ناو ضعي لقط هّلاواسفالمالو

 ماو تع تا داو برغلا مثلا تت اذةزانجلا ىلعةالاصلا هركةنأرعنبا ثيدس -قو

 ةرمشلاة-ةيقرتناك اذا 01 ةدراحو ةريغسص تناك اذا "فهرب ٌلّمطلاةعاسلا كات

 0 ةئثدحلا ت1 لُمطلاَت الا كلذكو ةعاناد رئة بباملا لقتل ىعدالا دعا

 نسلا



 كا (لفط) ماللافرح « ءاطلالصو
 2 هع . . وك و هوس 2 -0- 1 1

 صهأ ىف نال عقو مبواوقو ميرال عدم لازلا ىلا.عت هلوقهنمو بدلا مهسق |

 لاففطأ عضومىنانهالثط حاج للا لاق ال فطمكح را ىلل-جوزع هلوقو 5 تيلوىدانيالا| ٠

 كتل الط مكس دبا لع رم داني تا عسر لالا رك ذ كلذ لع لعب |

 ل ةطناتب راح د و لفطتي راج لوة:نرعلاو ءابنلا تار روع ىلعا و رهط ل نيذلا لفطااوأ

 نانكفط مو لاسفطأ اون القط و 3 مو -فط لاقي و للطن خول فطوم الُغ 00 راو و

 ادحاو للا نوكي ول ةطاضبأ ةيشْحو لكدوو دولوملا لقطلاو سا قا سالو

 نانا اة ارعاو نيدلا ور رب نرش

 مه

 هيا اال او ٌلْدَطْناْسو اًضد 1 ًالافط ل ئط دقو ةلوفطلا ةئيي ضاع .قاتسحز

 01 ودخول هناز'اهلا الاهدح او نيب وهْنس سدل عج لك نإل دحاو وهو للا عجب وهو

 ه5 و #و دوس سودع ال 6<

 اهثومالءغناز لطف ار طان * هندي هنعس الانف شكا اف

 تآَدَط وبا ودلاوس انا دالوأ 8 7 ريغصلا لهطلاو لاق .نءالدبل_هف لفنان .فارطأيدارأ

 دس و مط 9 يح 7 مل وةَيمللاوءأرملا

 هاهو اهوايظ نسا « ٌتاَمْطأو ناقيم الا عورفالعف
 ومما م

 هلوق ىلع هنكا اواهماعت ٌضاي .ودارأ هنا نم: هاا تلَدط اود بل ل وقام وهديسس ا لات

 شقخالاو هدرطرةءوممسف مءاكرشو كن صااومأف ىلاعت هوقو ها

 ثدد_1اىو اهدالوأ وهم عاب_الال_ءقاطمو لفاطقونو لطم فاند يبعوأ دق

 اثيد_اهدالوأ تعفو لال الاذوعلاو اهدال اوأعملب الاى ألفا دواي : 10

 ثددس-حفو م :زاغصو مه :راكمهعجأب اًواحم-منأدبرب "لفظ مو لفطم مىهةسكتط لاش و

 لطلاتاذلفاظلاو عاب ثاريدغب :عمخ املا ابقالمبأف مالسلا يلعرلع

 ليفاطمعملاو ةقانلاكاذكو جالا دوعةبيرقىهو اوفس اهعم.شولاوناسنالا نم

 بريال لفاطحو

 لفاطمذ ذوعنابل ا هيل منو كامانيدسح داو

 لماما هانم ءاهباشُ 5 اهات تب ؛دحراكبأ أليفاطم

 لطخالا لاه ائاْسرقااتّيطو

 0 فتم را



 مدة: الفطن اك اهب هلوق

 اضم قربهةجرتفتبلا
 ادهشتسمةريخالا ةماكلل هيف

 دعب ربه ا ىلع لانه

 3 ؤوهدم سنا :رامعول

 مكحملا نم اهلا ىابر
 ناريشا| نمسهر :رقلاوهصئام

 ناتو مدخل انما

 نمل لءولل فاارضد
 تبلا دشنأو لاةفمدذلا

 حراش هدشنأاذكحو

 اذهبو بهرقىف سوماقلا

 ها :رهةجرتىفام للسعي

 مديفقد هتك

 < (لفطأ) ماللافرع « ءاطلالصف 12

 ورع وأد شلأو هلامراكفاسي رقارذس

 , سوم نت دود هوداعدو مودا 0001 وه - 8 مع م هم و سو وم

 : السطاب رغزاسيط هريضخأ ف 5 لا »* الطسق قاهز لكى عفرت

 |[ ىرهوملا ةرثكلا فدو رسدبطرطلا ولسطلاو ريدطلاولاق ءامتدرو اريج فدد
 ظ مهسلا لعاطلا كار ءالانبا (لمطالا رامغلالسطلا و رثكحس ىأ لس مول دط ءام

 00 تا غنافرحن اذ هر ىرهزالا لاف باسالا ف حْدَملا لعطلاو مول

 لاغط عججلاو معانلا ص+ لا جتفلاب لفطلا مكحلا ص الا نانملا لْفطلا (لفط)

 ميكن ورع لاقل اوذط و

 الافطاّضب بكنفكَو + اَقَنلا صد ثمل

 ةمرهزالاقو

 لوط ةمعتم فارطأب ٠ ومو نوشاولا لمخيم 2

 : ىدءالالاق "لقط ىثنالاو

 لال همَتاماَصبنَ ءانالا لم طة صن

 | ناريغصلا :لطلاو لدطلاو 2 ياا 01 يروا اشو ةلودطر هلافط لشطدقو

 ملمس هل لعفال ون وُمطلاوَدإ اوذاعلا اوةلافطاا اول قطا نيب ئذ ندريغصلا لفطلاو

 لاسقذ لعولا ىف علا

 بهارق موه امل جدأ : ىوّنساو سدسأ مث الط ناك 7

 بؤذ فأ لوقو

 35 ورا يف لشأطلا مدع اوم « اهلئاَل هنااا

 الفطاهل هج نيحَح وُكرلاهلراعتساو اهمّدو عر رلاا وجب ىأراغصلاَتاصلا لظلانيع

 ريبك ف أ لوقو
 يو »)ه» 7ةدثع
 لكك ىتماذا“ القط 08 ارضع الوبأ م تل ناريكرأ

 نب سا

 ١ لانثط أعبلاو ةلوعلاو ابسااد- تملا مي 52000 اعرصتب هنأ دارأ

 متن ألا هم نطب نم اقر نيحالثط قي شا ميهلاوأ لانو كالذري-غ ىلع 3

 ىقانءاهدإو نع اهلا تاغ ىأ ]| لفطا نع بلا ءاتاغُسدفو ءاقستسالا ثدد دح فو

 همق



 و 2

 لان رطىلع تنك امن اكنف 5 ُبْدَسمقورعلاٍبْدَسا بول
 و ممم © 5 ياه

 نايك وف لظنلا فعند ةعذج ىبءاضيف ذلذلا لهأت أ ارو ىر ر

 اهدحاو لايم“ الالي ارظلا طلارعتل اهو لب 5 رعلاو لبا راب اينو ووشربطاوتاهب للطيار رلا /

 حدو ودب 0 دوج هان ترابه هير 01021 1 1" با وجد ارد »+ قد وجي زل

 1 ديم قجخ را

 ب

 2 سعو)و 0 هوز

 ةئامصلابو ةراثملا لكيوشان هنو يل( بللي يزهر ار لاقو لاير ط

 نكدلاك ةرصصملا ن ماسن .رةعضوعا حلاو

 لالا لئمةروصلارب 0 لاصاَص لصنع هجره لاب رطل َنيودناك ادي 8

 فدلااوغ ىارعالانبالاقو ةسعم توقلا لان رسطلا ءارغلا ةراملا ءانه لآ ايرظلا رم رد

 فردا ة#هظعل :رصصأاو راد_هلا نم ةيلاعلا ةعطقلا لابر املا ىرهوملا لاو فونلا
1 

 كا ديل راع و و 1

 أبد ةولذ بحبل رطمم ->-رو اههعءاوصماشلا ل بار مو لاقل بذلتا نم

 تاس هيو نيالا بااوحلا 7 راطمالو نال ار قبض نكون لجو /

 قا مدماذا هلو لب زطلابش و هلي وللا لب رانملاو لاق ةريسصقلا لاقف ءانّدْلا نعار ارت

 ةراهجرطاولاتاج رولا ةفورعم ةناسشداك لاهل ىرهوملا (ل-هجرطإ)ب قوذ

 ىشعالا لاك ءارلاب
 هدسوم 5و و

 هراهدز راقي اب ادكاو
0 

 للاوث [ساليسلاب قالا ىبابذلا ى «تلُع ٌغرطالارعت باك ف بيذ- ملا (لغرط)

 قاوم يدلقرَط ىاررلا فبيذهتلا (لفر 9 ىرعمأو»برعمأ ىردأ الو لاق قاوط "الا

 بارما ءوض سلطلاو نضرالا هو ىلع قرا ءاملاّل لا (لط) ضخ رعب سلو
 . ©« هم ةم مسر9 د و 3 4 و سا ع ء 6 .٠

 «الساط السطةاموملا عششت# د ورلاف برطضا بارم بلال سطو نا ارمدلا بارطضا ىلطااو

 م5و هدوم

 كيد د لد +

 هت ما

 الءاطلا ءامقلا و لسطلا ىف فاح نينايمع لوق يؤ لوتديؤيو

 قارسلا لبطااو غفترملاراسغلان مزج -لاو لساطلا موضءيلاقو سأل ا لساطل اولا

 نمزيثكلا ل.ةو ريثكلا نيالا لستطلاو ةديدشلاعب رلالسطلاو لظمل سبط ل باو قارا

 لاكمسا هلو. ئث
 سب سود

 هلعلاو راق واما تلاها هلدطلا ر1ثْخ أقمار

 لصالا ىفاذكه نعحرهلوق

 توقامهعموبيذهتلا فو
 قاذكرهطم هلوقو رشد

 "ايل ترقبو للا
 بيدسهتلا نم ةطسىفو

 ةءاورلاررخ ميملاب مهسطم

 يعم مرتك

 لصالا ىفوهاذكلفرطهلوق
 ها اطوسضم

 اذكه.لءلاوراقولا ىفهلوق
 ”رلمكتلا فهدشنأو مكحما ىف

 طليملاو لاق هلئثال اطلبم
 هسضتموتك ها قلمملا
 ىناذك ملا ىنارعالان با هلوق

 ارصتةمسوماةلاولصالا
 3 ىذلاو لسطلا ىلع

 لسيطلاةلمكتااو بيذوتلا
 نيسلا مدقتب ل.سطلا و

 هدأ 5 2 مها ةانث ملا ىلع

 معيض هتك رفاساذا لح لال سطو لاه ُتحلقلا ل دل ىارعالا نبا لدول بطرثكلاءاملالاسقيم

 (رمشع ثلا ب درعلا ناس ف كل



 (ليزطإ) +٠ ٠ ماللا فرح « ءاطلالضف 5
 ايوج -

 ٍ راك لام 20 اريثكى العيص ءامديز زونأ ى :هزالا 3 ن1 نمسح ١ ارثريغتو
 م ه ره

 ٠ افرول فيعود لع 35 لسطاهؤام ترسم نحر

 : :ردنأون "الا ليلو ُنابْسَعلالستلاو
 سأ ) سس ووءءو

 «لايفآلان ا ةوالعط اول ٌرفلاريالودو ريثإام

 ةريغلا نيب نول لأ هدي نا انفاضن كيرلا ذالتطكمَو لالا نول للحل اسك

 لكل نم لعشاوهال- كطناشو لطب ئذ دام رانك اقداو ب ضالاو
 لل لس دل ىدح ةقمن> انأ اهباز دامرلانواوهلاقذنوللا مس ال الدو البسي

 : ب قر لات لحاط رابع لذكو نوللا ىفاص نكيلاذا ل حاطب

 يالا مشا سلا ودو.سألا لعطلا فار ءالا نا * الحان مانقلا ىسغ د و ف

 برا عري تبصر لأن هويرهزالا ةرفصل لق هب رض وأءثىذال

 هاربر فرش نب ابغ لماك أن يدبو وسن كلذل صو. هبلاءاسأن ما ةحاح نط نال

 هامان ل ١ ارْغاوش 1 لآسط ىلء تايب * لامريكا رسم اه لاَعف

 ناس ةاواقنهكضاكٌد ف ءونيعأ نأرقف ىلا كطذ رماد وسن ىفطيض يللا ريسغىنب هلوق

 " لاةؤليقمنا 2 ذدقو عضوملاسط ىرهزالا لد الا نمل اوهنوركب عجراكملاو ٍديدثنلاو مضلاءيسوماقلا

 7 3 010 ىفو ركسهبحراش هنزوو

 |0000 لا نانا فاعل :لمكتلاو توفأب مس“
 د الا لافو ررخ فرفضتلاب بدذهتلاو

 ه ثوم < ْ هعيبم ها
 : لاعطفةب ورعب حوخلاف »* قد ريق .ةشااف ةطيسلا الءو

 : 1 39 0 قيداسا ص

 افلرتلاو لاش ةطاط ندية .عئبروتهيلا فاضي مربع شا اوىرهوحلا ا

 ىرهزالا «(لمخ ) باك ملام و اه ريغنالو ص و لمجمع الط أ مديسسنبا

 ثيلل| ناك نمةطس فت ًارقلاك طرخ ةعبرتف

 رداغّسلا ترو ليمشط ةمرو * هحانح مآرو طيطر اتبع
 مس” 9-0

 موقق هي

 ةعطق لكى ه لّقو لاس لكوه لمقو قيس ملا 00 رطل كيذا لي .مدطلا لاق

 يعاذالاف سو ةيلعهتتاىلصئنتلان أثر دحلا فو ءامسلا ف "يل. طتسم طئاحوأ ليج نم

 0 0 حلا طيعن يبرأ لاف ىاملاع رسيلفلئاملا 2 مداحأأ

 0 ريوبلاف عقنرلانبلاو ةعئوسلا

 _-ت

 ظ*:5:571أ1010110101 ]1 ]ز]|]|]|]|]|]|] ]| ]| ]| |]1ذ] 6 7 تووروح دبدوب

 7 .٠

 سوسو هو.



 نا (لعطال ماللا فرح « ءاطلا ل مف

 داولاهجولاو دودو هيبرمضي ىذلا فورعململطلا (لبظ .(هل.بوملاءاطتلا لصفا)ب ||
 ةلاتطلا هتفرسو لِيْطلا هلتعنو لبطلا بح اصلامطلاو ل اويل خخ اد نيهجولاو |

 8و ام دعس

 "يل لطلاو برطالة عب درا لسطلاو ءاسنلاهذذتت سدس نماوش "يلبطلاو لطي ليطدقو

 اه قاذنا لطلاو فور+ءاهرغؤ مها اردإا ٌلْبَطو ىرهوملا ماعطلا

 لتلوين لغأاتأو * للاب ارقد 0

 دينللاق سانلا يأى :ردأامىأ وهطلا ىأ و رم
 و5 هم

 'ليظلا راين نمن ليتم #2 لش قالطنأل تي رج :

 ثيعملالاقو

 ليطلا هيدر اكمام * اهتاصرع نءردلا لا اوطّقبَأَو

 ماعٍتايث لبطل! بيذهتلا لوبا ةئيهك ديفا ئثوهليقو بالا نمير ليلا

 مو

 مهتلاوأ لاق ىلاعت هقلاجناسورتص »نمل بليلة مالا و ةيلبطلا يسن لبطلا ةروص

 حان را فات ف لبطل #3 جاّضمرو مأنأرك ذم
 صاح جس

 نعت 2الو ,حارل مهارد بحبة بحب نالفرملوق ول و حار ركنا ليلا حا ارعالا نبا

 ةفردطلاو ل دك لاشالو ٌتالابوطاهعجيو ًةلاكوطلا مكين فو سلا ةلامطلاو

 2 هد و9 ىس

 قرمشعلا ن 0000 03 لا انوط هنا ىلاغُت
 سدس ا

 هريغوأ

 ركسأا درا ذر طةبج رتفلاك «( لزرع“ تهل وط ىنعأ لا هن "ا هلم ىلع شيما
 ه

 ن والابر لاذ نرربطو ليرطنونقعيل لاق نّرريسطو لربط مالا يجوب :ريعم ىنراق

 5م. يوءوص -ه ص م

 اممههدحا 1 له ناب تسل نرريطو لزريسطم مها وقىجنبا لاق هفرع أاللاثموهو لاق ماللاو

 مل لاعطلا 0 4( لامعتشالا فام اوتسالءدض ىلع كزمىلوأب هنحاصلالصأ

 كلذ ىف ا للا برص 3 دما راسسلان ِء هريسغو ناسالا٠ نطدف ةسقد هر ءءادوس

 هل اكلم ل و لو يف ا ملال لعَط و كلذرتغىلغ ا .اللمط عماو

 فرم منب ثر دلل ىربنبا دشن

 الطلا ينل ارهْلاَن مى * اضع ىلا دارا وك
 اره ل 6
 لئمودو هلل اال برناانالاقيو كيسامو 501 ال_هطزإهطاوإعطو

 هدم دك

 دقو مفاد ل طو اتجاة سباب زيوت

 ىئائاضا لاف دل لاق هلوق

 نم هلالو ديبلل 'ربرلا سدل
 ىورلا اذ_ه ىلع :حرلا

 ىو رطاشمةعبر لالا

 لدع لد تا ا أن

 ىبقاموب صوح“ الا ارغننا

 "يلدا" نيهذيل

 ىلكسو مهاكش نعمحتال

 هعدصم هتك هرظنأف

 ازكهةعتلا ةلامطلاو هلوق
 ه.ءاعامشن . او لصالا ف ظدض

 هحرضف هأ هررؤ ةلوصاىف



 ىرهوملا ةرايعهذهلاضلا

 فيعصت ىهو ىلائاصلا لاق
 ىهونوناابةناضةياورلاو

 هدم ورتك ها ةربلا

 بيذهلا فاذكعن - وهلوق لوق

 اوتو رخو

 شدرو ناسللا نم دعقىف

 هعمص* نا ناي اورامولعلف

 لفراق لباس ازهر وزمان كو ريالا ننا لاق هرذقري حشو سغأ نيدو هودي ريهطمعلإ

 ةزمه هفلأنوكستف نغلا نمنأضلا هدارأل قو سود
0 1 

 (لئبطإ) ١“ ماللاف رح ه داصلا] هو 5

 زينت 1 20 ”ه رووض

 ١ 000 لب دو هَلاَضام ركلا لع *» اهدر شاش نا لالصع تعطق 1

 ٍ ا كغ لْسْلسااهفزاضاذ' تاس سرالاتآيطأو لاشلان مدنا ةّشاشيللا ديرب

 ىو 0 ع

 | كاف ةلاَّضلا_ةلاضو قفا بلا الزام زي ارب ر لاف ثيدخلا فو :تلاعأو
 ا 0 8. 5 : 5 5

 ا ىريعلا هلل _قراهنالا طّشىلع تءاذاف كوثلارص ن مرد ار حت وهو لاما ةدثحاوماللا

 هملاو ةارغلا ن نع ةفينج نأ نعلاشلاَتبلَسأ ناكملاَل ضو .ءانلا نع ةبلقْتمهغلَأو

 ار وولف أ نم باعت نادصأ ٠ نملجَت ريحني 00 < طمزعاط ويضم هلو وام قنا لري -

 اس
 ىليلتا ويلا ردلاوه دف اوه يلا لعد انأتدرأب ىلا

 000 ىلأ طع ؟انيض حاب قلت نادوع قف 5 0

 يةعو م0 همّ #

 مل لزج تد ربت رباذا لالا سوو روُولاولوهسلا ف تي لاصلا ةفينحوأ لاق

 ْ ىشعالال اف اهدوع ةمائاهنمكل ذلكم واهل ىوقأ

 ١ لالا سوقك همس لكك اناوراَمغلاو فيصلا هال

 ّق رولات «٠ يكلمها نوح نب ةدعاسلوفو

 | قذلان متربص لاَّضلااضي أ ةسفينحوب ا لاكو ضقت لة لعد ةااَضْنمْتي ءرباما ميدارأ

 اهي كينان جدك ل ءارفصةَمَر رباهلوو ورمل تاما عابذلا :لاردق عفترتنِملا ف ارطابن وكت

 ليقاع نوكيتأ اما ةر صل سل ءاكتاذكت ةردسلا لاب تسلو لاف اسهيلا لصتنأ لبق نم ند

 | لصالاو ةَاَشا لماكت هلللاقي مجالا ةلاَضلا رحال بأ كذينالف ح لاقي

 مو 7م رع هد ع

 دّقوملا شا لذملاَضو 0 لا 008 تاب"

 ظ 00 ربعيد و ى ريثما لاك 3 قو مرا الل هَ اضأ هَ ب ماهسلا: ةلاضلادارأ

 ظ ً 5007 اهتم لمعت اهنال

 ناش ارم يام , ضو قسوم
 و م

 : لسبحو أناكم فظل وهلا سر نمد 0 و وديع نينا لام هر رحاب كويسف

 : | بيذهلا عيبا عشوم دحاولا عض نونارصثة رش دير يثأاماو لاحو لاك“ ءاهلاربغو ءاهلام

 0 نساعوهواكربالاةراصنالا ضعبلاقو لاّظلانمىَوَست ىلا ىلاو لابتلا ةلاضلا ىف

 ننينينا دي د(غم:تييسشينيفسف

 0١000007775 آزآزآز7 ز>ز ز> ز ز ز ز> <04 02 ةزة02ةزةزة2ة>ةز>ة>3>ز>ةزةز>زةؤز><><1+37(+( ب7577



 وج ع عمو

 عل (لاض) ماللا فرح ه داشاالسقا

 و م ع : 8 م وو 7 جوعا 9 مب ثا سرع سا

 ةقانلا تاهذو ىنارعالاّنِاءاكح الؤمذو السم ظل مضيّل مددقف هريدغوأ ؟انمل ناك وت 9
 01 ىلع كالو

 اهنماب رت لوهضهقانو“ نبللا "هل - لق لو مذةاشو لوما : اهلك 3 لزم نيف شلاو
 دولا“ وو

 ةمرلاوذلاك راوحاهلىورمألو رارم راوي لاعبو اليلقاليلق ||
 ا الا تاعرذلا ضقرولوهش #*ّ رس كاراو ل امب ١ ا :

 0 سل يا ا

 لبضلاو#و هدأ بث مخجا اذا كيرا ضو «الهاوشل نيعالان سرع

 ةرار يطع ى أ لام نم ل مذهاطعأو حاضمدلاكراص ل دَدو ززنوقرو 1

 ةمزرلاؤذلاكال هش عبراذاٌلاقلا لمص لاق و ةماعألا لَدَصلاَو راك أ ا ول
2-. 
 ةناشنلا نه خم كوس لومإ صلت ىلا ةمرلاىذ لوقو 37 اهو أم

 لد اقلاءاملا لهتصلاو دي افَلبشامْلوشلادزوا تقال

 هن ورلاو ”اهاضةج لا ذكودامملا رن هلهاضنيعو ءامملا هليل وضد 00
 ه5

 هما عزل هدا < هم ادم

 لاو ةررنى ا هلهذةبطعو لوهشل بلا مال فاش ميلا فدو لوبذلاَو

 ل ةتارشلالهصو المقال لقادامجرختناك اذا ٌلوْمصريو عوعأ مسلسله
 سام اتم اع 2 ودهم مى ع مو د 29 م

 هصيصن هقحسو] مدو

 ههاوق نمط أ سمسا باول ل طقلاءاملا وهو لضلا نمهيلع نو أ ةأنا

 اهق-فاوساخ# ما هدد لح 3 ردع نب حن لاهو : صنت اذا ضيختة يك كرام ضد

 لاق المضيف قيرهزالاىورو اهلهشتواهلتتادثأ ] لركرمركَش نك آن

 نوتة دعو اهنا اوتنم حر اغوامناك اذا ل وب ري نم هلصءاطعلا الع رم

 ا شو لواطتا مدا مدخن ةالنها ذل ىأ نيل هلوقىف ذريملا لاكو اضرار

 هلوقف لو 2 هلا ةقيفعتأ « .اهركناَسَحاَمقْشاْءاَنص * رعاشلالاقاهجرت ْ ا ١

 كلا لهَصل ! هو هملاَت عحراذا نالف ىلا تلون اوةنماهجر كو اهله ىلا اهمال |

 هرَفَسلاطاذا لجرلا َلسهَضو اليلفأب شا يطعُت ىأ الست قو داعى ءىشكلامْنْم مَ

 ىألاملا نمل دنع ل عصام لاب ديرو :ليلقلا لاملاٌلِهشلا ورعو أ لاق الءلقالامداقتساو 3

 اذارثعلا ل مو هلا هنيسص الام نالف ىلا تلهش دقات ىنايعلا هموم معلا 0

 -2- 26 ا
 ليقو .عحرالهض اله لهشب هللا لهضو باطرالا هيفا دباذار مسا لوو نطَرلا بف ترضنأ

 «(ليض )عجن .زئارومالا هيلا لمْضتن الفو بالو لانا ميري يعدل ردا 1

 ةدايسبا لوق نموا ضي دحاوايذع ناك ارسلان ملال زومههيغئ ردا 1

 ا



 '(لبق) اهل ماللانفرج * ذانلال طف . الفاو :؛

 مم ا هنأقداصربخم ىأ لجني لوقو ةلول 5

2 35 
 ا ا

06 

 ٠ ايشنأو فارعالا ا 111110 ءاطعلاو مْرَطأ نامُعُدلا ندد نفدكأ
 09 هوم هم ٠ 2ع

 ٍ هيا لا مغدمال ”هليل موقلا نم »* 0 1

 لاقي ولاهي ثري ىذلا دالاس, وق ْ

 ا اهتدحاو ةقئداضلاو ءااقبءاملا لض اص و ردهشلا نب ى ردع ئذلاءاملاوهلسق و 10001

 وهو ىو و
 | نع ةرخ الا فلو ضو الَودكس أ اسوة
 لطالاشلانرومتمو قتلا بوينس لانو ل لد راه : ىلا ةراخااًضنأى مو ىايعللا

 لاك. ةيفؤتالا دونت قو كيرا تاخذ رك لميا مرذقرخ لفصل بيذهتلا
1 

 أداخلا رمتكوماللا عفو داضاا مشب :لدنكشلا ىرهوملا اهبشنالك ثفرعضتل ايف شدلو
 هرتارك من

 ١ | م وعول تكرم

 3وؤ2ه©ه رزوزع هما و

 2 ؛ الهلشلا لعنة دئبو 5 ةرعالاانرتضَحمانأت نأ

 قزيكيره ماد ك0 اوهز تعدو : -

 روما دلت نما مدل عنو لضالشا رتل 55 لف ا

 6-8 وه( 2 ب هر

 نقتل نباونإ و * امهالكن دلالات امّقْبكو

 هلقن "الانيق يق دانا اوصى لاك
 ا نيد 7 1ص :

 لإني باع لتس“ «مظىلا امونة در در 1 3 .هلاشاو[ددق وكيف :

1 
 انزل ين 1 دياب بتم (0) للص نبدا و -لْشل نيل خامه نادلاونأو

 يكلف 15 رع واعمل لحر نطو لاك ةسمز را رمل هليل لاهتدنأ أ

 لبقتلا اهنا هلو رف ةنلحا قابس لاهنزأ الؤ كد ماس ةةنأتدرأق الاسقف

 د الو“ انا نموا: نعمل و لا تعصنا ىرمتخعزلا لاف لَم 9 ليمان 9

 (ردعإ ليش لمات نسال اهقاسف ءودجو شبل كا ذاهلل يق ”للخوملاداضلابىَهف

 لئلدلاو' مكلف ٌلئَفلالمََّمَعُس انوش لاما للتو وشلل مص

 لالكضُمانوإ اوقيالول داسحْسالا وه رزلصصمان دود ل مضا ىلع وكامتا ارذصملا نأ ب لقلا ىلع
 و27 ري سدر ودساك

 دم دلما قو لْبصلانبلاخماو غمد الوش لهي َنلاَلَبَص (0)

 انش نس يسلم د ندا و يي شهاب



 مالبيقر# * ذانلا لنهج (لاظ) 4

 1 يا هع هثكلاولاَشلا غلا يدل نذوب لّشلاو هيسقابناك

 اصلا

 لالصاا لا او 75 و ارش ةبوسملا هلكلاو يمَدلاَف ةلالداا,ةقاَطسا 0 لكلا ءارقلا

0 

0 

 ىلع اص( ىلامدي رب * قفيضت د هل>ا ذا ىلا ا

 ريهزنببعك لاق

 ليلاضأ الا الاه درع اومامو 1 لمصاهل ٍبوفر عد عام يا
- 

 للْصلا نوف مليلاَضأر# نك ءالادعىذن رءءابظل لاوس
 و سه

 دشنأو هيلعردقأ/ىأاذكو اذكره اص ىلازعالا نبا لاقو
 م ما ل -

 لل ىارعالان با هلاق لشلشلاو ل ضال قذاخلا يكد لاق 20

 هس لضنبلطنالفمهاوقهنمو ضلال مالاو كلو عاضوأَلِي ولا

 ا هيفرخالىناوهل ةو. هوب أف رعبالو فرعبالىذلا وه لمقو لاكّصاا ىف

 نالف لاقي عملا اذهب ءأكللبكناو لاه ني لالّصلاو لال لاني لداضلاوعو رع
 ىأاصَعلا هناك :ركتاملضايلثملا يف و ةصادناك اذادادلا وداشلابلال سلس لالْضْأَلُص

 ا

 ماهل فراساخا زلاىلا هعمراص يح ش 0 ربصق د هود كَم بو هَدقَفا
 لالضَؤ ىأ ”لض كا ذل :/ رابعا هناف هيلع ناو اديفييتلا ع ٌريسقللاقف 200 مو م

 هو” وو م ديت زر لا
 هيرأتيإ 017 هيجي بهذنب دي ىأ هلض بهذو ديزد أن ءةدشرربغلىأ ”لضاوشو

1 

 لاقو وكلا نباءاوز كلذكو لعث ن عود نع وخالي الأ فاشم ةلضع تت نالذو

 نلعث هند مرمسفاج» لسمو بصل ىلع“ ع وهامنا ىلا ءالانبا

 هيفرخال هادا

 ىأ هل يتوهم لاو ب

 هاما

 ها نم ناي لالا تراصو تامل لسد داصلاب” لص عب لبو

 ضرالا ىفانلضفاماظعو اارتانرتصو انشماذنأ هانعمضرالافاناَض اذئأ زيزعلالي زعل فو

 ليال هليوومجا[ ضو انتل نم 'ئىث نيش لف
 ا 72

 س سور ه2
 مصاعب سيقر»الا فامدافو * عتيق دس نسوا

 سمن ه6

 ٌقنايغلا ارث ىلأ نب ثرذلا نيامعُتلا رب ريناد ةغباتلا تن كفن َنوداذا تملا لاو

 لئاطن "ومد بةايح اك هر اوقابجدمأالىتن اف
 2 هم 2و ا

 ملح نب علو مي اف
55 

2 

 لئانو ماس نالوبابر دوو * .:

 هلوقىلا ل.ل دلل لاقي و هلوق
 لصالا ىفناذكم ”لضاضاا

 هحرشو سوهاةلا ةرامعو

 ىكارعالا نبا نع(ةطيلع 29

 صنوهأكطبلعو باوصلاو
 ىنكحا ها بايعلا

 لثم هلمكتلاو برذهتلا

 هريصم ها سوماقلاىفام

 ل-صو لالضأ لض هلوق
 سوماٌلاةراعل الأ
 رسكلاو مضلاءلالضأ ل ض
 هنفسدلفداصلان لئقاذاو
 هعفض م هردك شا رسكللاالا



 داز ل-لاضتو للضتهلوق

 للضتو هلمكتلا ىف ىنامئاصلا
 ماللا ريسك عم نيتريسكب
 هدوصم ها اضيأةددشملا

 لالدضاا ”لذلضلاو هلوق

 سوماقلاو مك ا ىفولئم

 «لدخئاضاا ةإدكتلاقو

 ها١ ةظءاع نزو اطوضم

 هموعم

 1 د القا ثعاعم الا ىو نع داذلال ضف ءااأا
 ه5 ع

 ا ةلوقو كنميعتاذايغو ىريعي تاما هلق هنءباغاذا ىنانلال ضو

 دعي العلك ىذلل لوقت م اذهوريخ نماوامعام ىلع مها لءانعموصساوبألاق موال

 ةومض هت

 ناوي اريغ لاقي ا؟هتألَصدق تلقاوةمن اويخلا ناكاذا اودديسئا مس لَصدَق عفن هم اع

 ةيئلالضو * الدكذلا ىدافانألَص 5 ىارعالا نبا دشن حريمال ىلا ةمباثلا ءايسشالا نم
 " ل0 ص 5س هم مع 03 5-4

 اتا راالا وينج ل لغد ىلاذمسشت نأ ل را ُليلْشَتو عاضال داَّضْلْصَ

 .اليلذت و ديزيف ىلا نبأ 5 رونا كارلا لاك

 كلذُماَوُز لآ تهركف ناعافسمن مءاتلا فذ وهو صولا كارلا هلاهاذ كه مدس نا لاق
 مم هضم

 عقوو  ناِجاَذادصَملا نعنالفّلَضو نلاكسنالْشتلاو لكلا ىلعتيئأاَلَو درو

 كور سو رسل
 هلك كاتو بضخ ل_:ملاس' ىداوف مو ىرهواجا لاق لطابلاىأَلسو َلَسُتىداوذ

 | ا قبشتلا سان وعدم دوس لسلطان اغيب افرسمإل
 سم هم وزو وه سوم وك <م

 : لالخ لضعالضأ "الا قحدقو 3 اهراك َذاَنيحَّتال لات رك ذا

 سا

 أ : ٠ جامل هلشفو و لاك بضل الديزل نء ىلعون ا هاك> ىرت نب الاف

 ه2 +. 15

 لدلْصَت ”لطألا عبي * ةهاوجي

 هةاسأؤ ى 5 - ع 2 ه م2 مه

 وأ نالذو قيرانلاهخ ىدتجارايفلَتب ”رلضمو لضم ضرأو الدلال د كالاب

 لسا ىدصالا ل ل رطشلذكر ّسانلاٌلشأ 007 هذ فداك :رالقوولملاذا "لص

 دما تدخلا, كاذك ٌلهلاو ايف نانا لصف ضر وبغ هيلا ضرألا

 1 مس ثبومص # ةوع م

 لشن اواذلضم لاه عاضر (تادسأو ”ةلضمو

 2 وص نب ص ةهد5و هةر اوص سس

 فورط لص ةارورلابال 7-3 اهم اطال

 ده ماسك 2 < 2 عم اك هع
ا و اودو ةلزمو اهل طم ضرأ مهن ذعلاقو

 "لدم ةالفلاةدو 

 سس سس

 ساوسع ى- مم ربو 1-0

 نوضرأو" اضم ضرأ لقو 0 داولا اولافأك ءاوس عدباو ىف ىئالاو رك ذل ضمور
 ىد- -ىه< وم م يي 4 م

ما لأ مهلوةتب كسلا نبا قولا نمل لهو اهل كمو م ضرأديزوأ تايب
 كا

فكة ص00 لشتالنْثعَّدف َكَدَع لّضىأ
 ٍ ليلض ل جرو لا حلت 

 رثكل اوهوتالاطإ لاو عسامود و اًدجْلاَصُأ اردن واللام ا كالصلا رثك
26-5 

 لا ولدشلاكلا يل سيقلاؤ را ناكوتللّلا نءعلتب العذال لالا عيت

 نكن لاقارعشارعن مراسلون حردسو
 سباب ل كابو

 : ١
 سس تو !

 نأ



 عال (لاض) الاقرب « داشاالمف
 ذدنأو َقَعِبَحد ىأيلَ | ْ

<2 8 
 ىللع ينصت أدي 0 اهاَركش 1 لئاسلاو ١

 تاو -

 لوقو تش الولوزبامم عاق تباين دل لو :ماعلرتوادا تال نيفلاا ا ' ةةذع

 01 نع بيغبال هانعم لق 5و ءاسنيالؤاف دول ضبالكأ ىيالو فر لضيًالزيزعلا ليزنتلا ف |

 كنمْكقنااذااهمشأاموةقانلا ودبادلا لئمئلنمعاضا ذاك لا تضل اق ةوطمفع ب يغب |
 19ج ١ * "|

 :لاق هلم -تالو هس تَخ تلق داكدلاورادلا لش. تبانلائذلاٌعومتأَتش ذو ا

 ليلا ققسأ وزابنع تلا سف ىيالو قر لشبال باك فأر نيل ندا تنم مايا ا

 نأالوثيدحلا فو اذه سلو موفلاشروصتمو لاق هدأ أ نيبال د
 شا
 نمذوخأمهعاَيَسو لمعلا نالطبىأريثالا بالاك القعملنأ انآز رام مضل ةاَش بحالها |

 قو تلا سان واق شاد نال ةيلباةموحسّلَص أمت ةوقهنسو عايضا لالا

 ه 5 ها

 وأاهظشحن ءبيغتىأى ٌرالاامهادحاز 7 ءدئفامهادحلا لت ادهش «نوضرتن ع

 لاك هائعمو ءاز 5 ظنا ىلع مالكل اق نا ركن ف رسكلابلْضلْناىرقو اهنعاوظح ببي

 عمرك تورك ذيولا ةركاذلا ىلا اهرك دئاسها دحام ٌلْصقْلا ىف قحملا جالا
 للنار لاه افا [ةءارق ىهو رك دفامهادحا لد ارقنمو ريغالثا ايتيك

 لاك اه رك دن ألجأ ن مدى رخالا امهادجا رك النينأ سها ودول علل أ يويبسو
 ناع اراه نغب اوما راكذاللاذهذعأاهاو ٌلضتنأ ًازاح رمان لاقناف هيويتس

 هلث هو لاقراك سالب يش ينو ال_فالا نال لترك يأ ازاج لالضالا همس
 تسد ”الركذ ريو كلو ليمالالم ءدال هنددعأابمعاو همتذأف طئامملا ليي نآاذهت د |
0 
ٍ 
 اكأإ لال_ضوالا نير فاكلا ديك مو قلاعت هلوقو هقيساىثلاتعو نيلاَصلا نمانأ واذا |
 ا
 د ا

00 
 يشم لاك امتالوق هنو هللاءاشنانيملاوهاذ_هفراك الا ببسنال ل الضار ملا

 ىزذدب هالو نهَدفاقلُطمناك اذا الالّضإ هنا و هناكلدسمإف هزم اناس ا
1 

 ولأ لاك هدالضات لق ه,لوعفملا نف ا هنالع كقذابقن ملالْضلان ماجا لو ذا ني

 ةيطا نع نائاذاوف : الضو بامئاذا يللا ىف هانم ٌلَصلاَش هب «ءوبنتالرتشلا مانا ورع '

 ) رمدع ثان“ برعلا ناسأ © )

 ريزعلالبب دزتملا قو نايستلالالضلاو نال أري لالَط ف نمر نازل لبذل

 ١

 د ورعولأ هنعامْعَدسرمل اوريعبلا لَكَأو لايت نيران قو الامه يكعي ا

 لصالا ىفاذكه تملا هلوق

 حرش قو بيذهتلاو

 قاذكو ىرتعملاسوماقتلا
 ىجمملا نءاحلصم يل مكتلا
 ٠ + ةصعااةمالعتهلازومىه |

 يصمم هأ

 عيفررك ذو رك ذتو .اوق
 حم اذكنارسك عم

 ةرابعو بيذستلا لنمو
 ًارقو بدطاللاو فاثكلا

 امهفادحا لضتناهدحوةزج

 رك ذة ةطرمشلا ىلع ن ارمسك
 لسعلف ديد ثنلاوغفرلاب .

 ةءارقنارسسكع متفيفضتلا | |
 دعم ها ىرخأ



 :كض) ماللاف رج « داضاالصن 4
92 

 ا تياغو تبا ناكنلا نأ عبرات 00 :ن ككدينم طقسا ذ اوه ضتاقناكملا

 | هتلطأدق هعضوم نعل ثازلا "شلل لوقت :كنعتلَصدفف لدع مهارذلا تطّدساذاو هنعّلْضَ

 قدزرفلال اه هنألضهيلا دم كن ًاالاهعضوم فت راثلاءىشلإو

 1-0 وذ

 ا دابوفإ رطس قلم الصك * امرادوعدب كان تصد او

 ا ل ولا تبسم تعنا دان هو ريثالا نبا لاق نَمْؤملا ةلاضتندملاىفو

 قب قيرطأانّرَصو عاضاذا* التلاقي الار كذ ذلائاهلان قع ةَلاَضلائرهوملا

 ًاركذلا ع خقتو ةب ةئااغلا تافصلا٠ نمتيرافاهنعسلاغ هلء اف لسصالا ىف هولا راعاذا

0 

 ْ لبالا ملال ترده اذ_هىفاهيدارملاولاك لاوض ىلع عمو عي ونننثالاوىثنالاو

 ا لبالان متلو يي ا واس ىمداميرقبلاو
 مدام

 ا وصنع نو هيلع قنا ىلص بنا لس و ءاوس كلذ قىئنالاوركذلا ياض ردبالة عيش جلا

 ا ا ىلصهنلال اوبر باوجح اة يعم ءؤملا لالالا الا

 كلام السااهيلعلاق عاهلّضَر هرعت راما ردع .وافدحأ) نءهاهنفلب الالاوْضْنع هلآسةنال

 َّس ول ضرالا با ةدسبعادانأر مدلل اتوءاملاد :راهؤاقسواه اذ اهعماهلو
 ه ةدس دهم ع 10

 قلطتدقو لاق ا نايا :أب ىح ا و اها ضرعثالف اهليفحتي عار نود ىرتو ءاملاذرث ا امطظلا

 لآ: انبالىأ كح لك ةلاض دن اورو نموملا 'ةلاض 201011 فاسللالءةلاَصلا

 لش لعاعز راق فورَدْثيدحلا فو باَغوَو حدو لال ءاضّلجر ا بلطتب ماه
 موس

 أةيقلا تس لاع هباذنع ع نعبغأ ىنءاليقو فاكمميلع قو هثوفأ ى أد نعٌلضأدي ريدا

 ا اون نع ناعاذائمانتلاٌلَصَو هكا تلم وهن ًاردتلو ناكمىفهتلعجاذا هتالَضَو

 ||| ادومجم هتدجواذا هنا أوهند_هألوقناك الا ضهتد_تواذا ءشلا تالضأ لاقي و ءوذلا
 م 5 و وأ 6# عار ص 1 5 3

 الال مهددحوىا مولشابمدوك و اسردلطعملا لسويوتلا نأ تي وحاجات الو

 ْ الى مالا اذن ىلاهنوق نمتب دب كا عمو قالا نيد-ةهمرغ

 ٍ ٌلِضْلاو هنوُبال جر لسضبال هلوقىفكلذكو واكيد هبدمقن 35

 رغاشلال اق تاع

 وس نب ة و -» ء

 رورتبل تملا ةحئالك فن »* ةديقت لك نان دعلا تددعأ
- 

 ددقأ لف نالف قلَصلاقيو اضم 007 ناضل ىدواذء الوقت لستات لد

 ١ ن7 ماا حنا ل ا نمت 111010100111977



 <« ور اص م 2-02 -ء 2-0 9

 ابهذتنأاهمازاهمطاخ »* امترأ قوي تايكراحح 03 1 ع تد ب اردقلامعاب

 ذو فأر ارش دمع لنور فلسا ديز د أن عنامم عن ءسايعلاوأ ىحو اهءارديرب

 0 ل 83ةمصن س ع 10 ةه-

 لاق ا أشلوة: برعلا تعمم ى دن رطسدق هتف نأجز زم مينأ جالو سنا هنن عل دال

 لاق لاَسكٌلواَصو هليق االواللاو كلذ دقو :انافعى* الت اقف سايعلاونأ

 9 2 هو 2 6

 لوُلَصضلر أو ىب * ىلامنأ همام تعردقا

 © فهم ه دمعه

 2 درو لحن نم . ىدالهتاناف مهاد ف ىلع ضرك ىلاعت لوقو الاصل تلو

 رودهنم ولأ لاق هلىداهالذ هللا لاشي نب نانا حبلا لاف ٌلضب نم ىدسجال

 نعل الّشلل «سواذاان الفت لاقي دابشرالاوةب ؛ادهلا_ضيرعاا مالك لال ْالاو

 دسلدازأ إن او قدرطلا

 م35و9و هدى وص

 لضأ أءاشنمولابلام .ءان 3 ىئدت 5 ارنا ل سوأ ده نم

 ونألاق ءاشب نماكدي و ءاشينملضي 3 ,زعلا لد .زنتلاهلوققف ةاوف هن.لعاج ىفاذهديبا لاق

 هتكحَتْلاكآطأو هن.عاذاو ثلا تش ألا تام برعلا مالك لبا الاورودنم :

 را ا ةدهدسه كد د 9م

 نيس للااصعق شو مهيلعح و رم مع هر هوةيصعناةما مكيلعنوك.سث يدخل فو

 زيزءلاليزنتلا ف هلوقو همةلوخ داو لالّشلا ىلعل خا ىلع عضوملا اذهريغ ملص عقيدقو

 1 اذهولقعتالوأ. ل عفتالمانس مالان الاه اواسى سائلا نماريثكن الضأ هن ابر

 دومه ء

 بوذ كألوةو اهتنمح وا مدس تدق ىأر ادلا ذه قتال لوقت

 لباطعلا مار 1 دسمان ماا »* ُهالَْلْسْانداَو ءةلااهار

0 

 افا فانز دصتوهو "هد 0 ًافاشو 0 رضي بط ركل

 ةيورانوهةيورلاتالاهارل نان لوعفماثاَن نجا لاقو فان لد كاما ا

 ةسأالاق .هيونح نحلاقبام هلالَّصْلَصلاقيو داّوُقلااهآر وقل ىلتلا
 و 8 ه9 8 2 6 مل 2 هع 222 مه

 داونفل تان ايرسلو و اناالضلضءقنا قانوالول
 1 عاد

 رن سول اقو
 وهدم مه همام ووو ه2 و ت9 رك

 اهلالط لضفىد عزم ا * ا

١ 

 مقل 3 طل' ددعت/اورادلا تا ا. ومشومفرعتلا ارد ودلك

العلا نيورعوأ لاق ىربنبا لاق يدا الاس فوه لو هلىدتمتالت بان
 فرعتملاذا ء

 مدقتهلالض لضتافهلوق

 اطويضم ف ةجرتىفتبلا
 لعامتلل ءانماالضةساف ف

 ناوصلا و هلال_طبصنو

 ميصم هرتك ها ائءام



 ويقل يمد يل ا لا ل

 و 3 3

 رهاظامضعبو املا ءرمتامضءيةرصلا لكضلا نان ؟ىرهزالا لاق هتاقلاهرمخيالدنال لدذلا
 مس 4ع و

 نميساضل انو ةمودردبأ الباك ىفثد دقو بهذف ؤامٌةراذاٌلحاضُرٍدعورملات

 للا ناكمكير هلي وناكملابرر 00 ءاملا نمللقلانوكسلاب وهِلْمّملا

 انننسينومزا ىلا <

 ود ه-

 4 باردا هبي يولدصلا نمانلاهبقّعي ناكَمْلَصْطْلَو لغتان مةيحا لا ىوربو

 جامعلا لاك لطقلا ناك له ةلا دس ا
 سس مع مث وك هس م هم ين 9.2

 اوم ىلعات اردغعسفي »* دافاسو 00 مكحناىفا ذكفتيس>هلوق

 امولعاوع 11 ”هليكتاا و
3 

 امو راكم[ شتا بلاي هلكت 00 جاماون 6
 يضم وشك ناءاور

0 

 ِ 6#©س ع5

 0 23 ا ا ل 5 ديزولأا هاكحمب لا عدقتبَلَصَعسا 2

 | نيد- | تاسلاوالات موتا لعاطلاو كولا لبا ُنءالا فار ءالا نبا

 ٍ ماا مفتيوص ليغشلا (لغضإ) 2 ”راه منذ لا ةقدلسشلاو لاق هلآلانيفر ذأ

 (لكض) هريغوورعوتأهلاه ةماخعادنعت ود الغملعْشَبلكَصلاع 20 7 ل

 رعاشلا لاك و ريقثلا لكسفلاو نأ 2 لح ىلا لكضلاو 1 ”الا

 22د م59 ومس و ةسالا 5

 ىايع هلك 6 ايضمهكرَت 00 انافلابذ ل اامأف

 | لحرلاءاجاذا ىان ملا كعنالا باعث نع صا م ل لكضلاو 7 ا

 ْء لص داشرلاوىَدهلادْضةلالّصلاو ُلالَّصلا ,(لاضإ) لكيصلاو لدول اوهفانانرع 3
 3 ع” ٠ هه سم ع

 ا لص تاَضنولوب اوت ارك لانو ةلالَسوألال_َطّلَصَت َتَْصو ةعصقلاةغللا هذه

 لضأ تا نولود هورس زاد لهأ فعلا لان ٌلَضْأْتَْسو

 نيلوخي ةمل اعلالهأو ىف ىلعّلض 1م لاق ززع ةوقاعبج ا مسيتداولا

 وه ب

  ةصصفلا نهد ةغل ىرهوم ا لاو تإ الداود الملا نون لاَسوَفََلَم ع اانتالض

 1 ماللار.سكبانلَصو تَْضتآر ةلاىفئث ّلكأ رفا نع اكو احس الا

 فلاالالر 08 ماللاو لالا نيزك اس اي رك هنا فاالاز ازهمَنلاَساالوأرق 9 نم:ءارقامأو لاق

 ١ ورضا اذاف ةكرملا لمشتا الل 6 ردا عساو يدش وتسيفالانالؤرتع تلقا نام اًقتلال 2

 موهلوقنمديز وأ ءاكحام كاذ ىلعو لاك ةزه-هلاوهو هما فورحلا برق ىلاهوبلق دكت رحت ىلا
 هن رع 8

 ا اطار دامو هنأن



 1 (لعذ) ماللا ف رح « داكا!لصف

2 

 نال اًوصنىسح ىلع س دك ناحالا ضيا ماوبأانأ

 انأ هب ىأ هيدشنلا ن_عمفرظلا ف لعأ و «ءانعفملاو همام ئاقلا ىأليئَضدا ارأأ|

 ةروشو ةلاَضل 0 راو سو وصنم ولأ لابهثملا أ لثماب ”أونايح الا ضعي فلاسهما

 هرغسصو هفهضيف ءىشلل تعن :لدبللا ثللالاقو زها اًوّضو هب ارلافاذا

 لَمئَضْلِحَرىرهوملا لا ازهلا هوو "لص لاو نو ضوُالٌوْص#هجبوهتقدو

 هناك ةسيحليْصلام كلا ةقيقدلاة حلا هلمْمْصلا رافت مسلس ناكل ١ ملا

 هلع شلاق م هاى ىرهزالا (لباض ) بلع نع ةاهللا هيلا ىف

 امهولطتتلاو لبد نالف اج ىبمدالا نع دبعوبركذودئاز فرح هسيفو لاق ثلا
 تيمكلال اه ةيهادلا

 سرد“ . را فسم
 1 5 1 ا الأ

 اسي سل

 ىطقلاذابز زلاك رسكلا هبا مرتك "لاو نب نا ةرخالا ىح ةيهادلا ليلا و
 هروو ع. 5 ةدع

 الماصُئْبذامَت قش 1 البط راد ىدجتنأ سآت
 سادضص نا

 قابلا د ممَد ءاجاعرو ىرهوجلا لاق فرع داضلاو داصلابل بنصلا ةبضب ةغاولاه

 مضي نيعومسم ناف :رحلاناذ_هناك نافلأسُف مالكلا ىف ر_هنال بلع لاك و نزلا ولبتصلا

 امنأبةزم_لادمّةلاسثملا اذهىلء ءاجاذااذ_هناسك نبا لافو رداونلا ن موهفام_يفءابلا

 تءاجام انينهلل لوصالا اني نع حركت نأزاج ةملكلا ىف ةدابزلا فورحتعقواذاو ةدئاز

 تيمكلالاف اذكه

 لفل هلئممالو تالضلا مهد اكتلو
 ب ”,رقلا لصصلا (ن) سواكلاوهلاقو لد: نيتماكلا نيتاه ىلع ىريئادازو

 حاضْمَصلا نأالا حاضّخٌةاكوه لبقو 00 قيرتمالا هلي لفتت رلا“املالكفلاو رعشلا

 ليقو هوو لو رثبلاو نيعلا ذو ك,ليلقلاءاملا لكْصلا ليقو رثكوأ لئاسهفالهنم معأ

 ليقمنبالىربنبادشنأ هوو ردغلا فن 0

 م الع * هل سودقرنالغفف

 انآ هنمو ليلقلاءاملا لصْصلا ىرهوجلا 00 ١ ريل

 جلا لاصخأ عجلا وهلوق ١

 لاق لاهذةدابزمكسحما ىف

 ذئاعىأن ةرمأ

 اهباريتسماهدروأف
 لاعضلا ىفا.فاط بلعطوذم
 لوقت ام لا_صخلا ىف هلوق
 هبتكا ها سانلا فمي 0 ديز

 معد



 مك |فداز مادالا,هلوق

 ف قلبالهنال ديعاذف دو

 هع هأ ناك اسرعُم

 (لأض) ماللا فرح « داذلاو دادلا لدغ ءا؟

 اب ةليصلاو راع كار تفلا هام ”ىثلوصملاديزوبأ رولا وا نابت
 رمل حدس سن لاق عضوم م ٌلوصو ةفاندقع

 لوصوم لسبب ا * لولا رومردلاو انتل وصلا ف

 لود هل طولا ةححل اك »* لست لوص ىف ٌلاطر مال

 فهنا لئلا 9 ريقلا قيقدلاريغصلاٌليْدْصا (لاغإل )6 ةيهملاداضلا ل ١ فأل
 ىدعملا ةغبانلا لاق ٌلائضوالَوُس عدو

 لاقث“الل باطما مونوأ »* امير واوعالو لائضال

 نارتو لاق لك سبل ”لممض ”الاو

 ه عمه

 ىملتعاهل كرو ى م اهاَلاَص 037 0 هرهدلا ده دقن أ دعبامو

 06 ليصل لطم اومامدالا اهئ رو اىورو فدش لءاضتدارأ
 سهد هما 85و. مهءهق ءو

 ارتست دما »* وهن نحمر نيااتاَس أ

 :ردصه_ ص لءاضو ماسلا لئطشم بيذ-مملافو لصْوأو فخ ماما لص دارأ

 ك0 1010000 ب١1

 مو و 8 2 و زم نهع<
 هلئاضيوهصصت ندوب 0 انماء حول ادودناندمق ريهز لاق

 ٍ 0 ”|نكنمىلع 0 ا رئاصتو ادغاق مسخن قش لسنا ل الضو لانياع ا ننبن دش نيفيا
211 

 وعلا سل <
0 

 َلوصديزوأ انا ديور غاصبديرعَسولا لم ريض ىتح هللا ةيسشخ نم لءاضتيلهناو

 بني زل-قو ىلوا ارا لاقو تاق ىاازئاشتم لضرو هنأرلافؤرغصاذاةل اًضنأر

 ةيراطلا نبدي زي تخأ

* 365” 2 

 3 ايون ”انكلدرالو * 7 اضتمالفمسلادقدق ىف

 ةريونيكلاملاتو

 لام طخ سالو « قلك تمكلاو وادا اع

1 
9 

 قو ضعدبيلا ا ١ مضناو َضدشناَذا ةيشلاَل انمَدو ف. 5 و قيفدكأ

| 
| 
| 

 ظ
 ا
 د
 ف.فىأ قستشا كلا ١ نكس إلا كب دد_-ىو اًميْطشالردَص كارأ نا" ىعلالاقر عشت 3 35
| 

 : ا اد اا لقبلا فلواضل لاق نحول لمعتسساو فرعص

 و سد

 بيعاذا الد رض هيلع همسحو ٌُئ ىأ نال طماع وهو هلاس تءاننسو لذ را



 (لوص) ' ماللافرح ٠ داداالصُف ١غ

 تالا لبقم نبا لع و 0 لاقف هل ودوار اخد رببشعلا فل هاوص

 نمل الم ه2 حابصلا لس 5 500 3 ْ

 لاقفلهاو حاس تاوصأق اطاادبسروأ !لعحو

 فيراسصلا ىديأ ف تامسَقلاحاَص 5 6مالَامس ل هاوَصاأ

78+ 

 تعم»للو ةكح نوما اوهوىل» هلا نعمت هلءافىلعرد_هم رلداصلا عج لها وهلال

 الو زارا رس لعلام (لوصإ) نطب هاو عع لداَصو لبالا كور

 لاك اسلام موالاصوانالوصو

 ع هرصلا نال وعر ا يلفت ا هماوتاو

 زههلا ةلرتممقلص'الا ىرهزالا لاه نهلعلواطتيوسانلاب شب ىلا كاسل 0
 122 . 0 م 2 . ٠

 لادو واولا مامن الاوضرعتو أر ه-هلاباووات ناوعار هلا ضعب رمهدةوواولا مامظن الزمهدت اكو

 سو# معهم

8 686 

 ةلراسملا» لوس مدس لوق بر لاب ةلوصواَلوصَيََو هملعّلاَصو لاطتسااذا لع

 لوصن ل4 الاص ثيل ناب اوي ىأنالواصتي نالت هلاصلاوُلاَصاا كاذكو ةيارملا

 ثيدحىفو مهلك أم ايف سانلاّبن 5 زهمعارلك ًايىذلاودو ل اواو بالي

 لبألا لعلام ةيستولا ةلوشلاو رو ًأوولمس أى ألواصأةياؤرف 0 لوصأ كي *اعدلا
 سانلا لمَ راصاذاهل اًصرمهلالُّوضيرععبلالٌوصديزونأ ءاهمتترايت ل

 د
 ةيدنزب فانت>لاق مهلعتت | ىئاذكو مهل ليصو لوودوهف ملعود عبو

5 
 سموم 5 - يوسع عدل سب

ا ااه * هفكيتا أك مرق مول ليصف
 تيرا ةلظف

حلأ فو ابيلعَلحي هلع ةناعلا ىلِرصلاَلاَصو
 اناكحرزِكلاو سو الان منيل الوهن ثيد

 لعفالا ايش هعمامهدح لعفيالىأ نيالا َلواَصَنإو هيلع هللا ىلصدقنا لوسر عمن ًآواصتي
 و سر »سو _ 2و 2

 لواظت ٠ نمد هك اسما ىًوبغِلْوَمَ مدغن أ هممد تماصقنا م عشب دح ىفو هلةمرخ < الا

 ىل ارعالا نا هدشنا هلوقو هر

 ”بهدم 1, «ع تودع ىو ضن

 دم دل فليب غنأو 0 دوزملا ف ةلوصودهنأو * ىدّتميالن أر يع هيفريخال

 ليام ”اكفهسيف غلابيودكب ودلك اي ماعلا ىلع ةلوصوذهنالوق» دوما ف ةوصوذالوق

 لوقيدنلا ىليقثريغ هن داو هلوقو مهلا دسو مهنا هدوذاةلبك 0 ؟قعلوصيو ام ناو لك

 ذو 3

 تلة ةاوشلا فار ءالانبا هدنعريخال هنأل ديمي لقت َحمنم كدي رص هيت

 اذكهلووصل+-وهو هلوق

 بيذهتلافىذااو لصالا ىف

 لوصلاجولوص لج وشو
 تعن هنال عمجال او ىشال

 لاةيدي زون لافر د_ىملاب

 ةل اص لوسي ريعبلا لوص
 ها خلا لوؤص لج وهو

 اذك لا اذكمهل لمصو هلوق

 هدرأو واولا ىفانه هدروأ

 ليصفف "لوكشلا ب>اد

 اذك وهل ليسو هنرامعو
 ءانيلاباطومض» ض.قىأ
 ءايلا ديدشتو لوعفملل
 اذكو نازي" اج نب ىهالا لعلذ

 ها ررخا.ثاب وان واوهنوك

 ءووعت



 مكحلاىفاذكهلقواملهلوق
 نيغلاب لغو سوماقلا فو

 ا رعو لمكشلا ودها
 تاناوراولعلف ءارلاو"لمهملا
 هميم هيتكا

 ىفطضاذ كم لودك هلوق
 هسق لادلا متف» لالا

 ةرامع ودعا ا

 مهضلا:لودلا سوما ةلاحرش
 هنأ ررؤتراطعلا ةءالص

7 

110 0 5000000 

 (لهص) ماللافرح + دادلالصف ك٠

 سهر رب 0

 ليسو ركشلا ثيدللا لبخصلا 000 ةص)) ةيلاعلاب5 ردع لموشلاو ٌةيهادلا ةلوهصملاو

 5 ليليا 5
 و و ةدوم 70 ع لاق هد اك م

 ند لق اليثصو اكلامرأن أتاهله *« منسم عاركلا فلكر
<- 

 نيس مالسلا هلع ىل م ندوه ةماَدقَن كي ةرا م سلارعال مقر لماصناو

 4#ث- <

 رسسكللعف ىلع مضل ةقاسنلا لّنصلا بيذهتلا (لتم)ب هرادفةرصملا ل» أن مالحر

 ا ىداهلال ص هوهوالم جاك رد الو لاك ءارغلاف قرا اذهىؤرلاه هئلاثوهلوأ

 (سنم)
 ٌريعِبلاَلَدْصو ريعبلا كاذكو سأرلا مميش ظءَلداًنصولدنصراجو خبرلا بطر

 0-52 و5

 لّدنصاالدقو رفص تاي ؟نبتح لدسصلا ورع فأرداون ىف هن أر قو لاق

 ع هم هل و و 9 55 2 ويس 5

 سأرلا مدخلا قلو اديدشلار أ : نملدزصلا س دبتلا ههاز يدك

 سو ثدعوع توسع 5 وع

 زحارلال اه سأرلا مكفلاريعبلا لّدصلا ىرشوملا »* الداتصالدنصاريع تعنأ 3

 ةبورل 5

 1 اما لاس ين ال

 00 3 سيرشلا هاوور عل تأر

 لّديصلاىلاٍبودمراّطَملا نانَديصلاو فالدسسلا ى كر الا /قانديشلافاالَدَسا او

 ةقان فضي ىشعالا لوقدس.لو رقاق راج هبت ا :ةنلاةراجام قل مالاو ثدصلاو

 مودم لا

 راطعلاةء الصب اهَروُر همس

 - ل 5 ومص مذ تدل ود عو رم 66-

 اكمادقاندمصلا كودك البت 37 اهناحت هيقف صف ىرتاردزو

 079 5 5 مو 5

 'عفتر /ايطسإدلاو بطلا ينشب ىذار يللا وسدلا والاو اكمادىلالديسلاىوريو

 لق موس نلبصلا 0 هسأر'ى البو ىيىذلا لطم (لطنم)ب

 مب و --

 را ليلا ليوصاا و 0 2 وهوتوُلستوص فلاب لكصااك

 هه ع 5

 لص لخأ ف امش ع رزماثيدح ىفو 1 ماو قءهنلا ل _ةمسرفلات وصلا يصلاول بسلا

 لف مرثك لل الا اورملا له نآل وتو ةرثك لأى اهَمف هلة لهأ ىف تناك امن ًاديرت طيطأو

 0مل اليد لص م رخل ل ليلا تاوصأن ليو يصلا هديسنبا علا

 |توصوفو ليما لبس نمةيالصوةد لبست را اسفل ليهتلاريثك

 000 م الا نءلهادااو جايهلا ولالا ديد ثلهاصوذ لد

 ةزعن مةد-حاووُع :رالو و ضب بو طم ىذلا لالا ملهاكلارضنلا هسفلوز

 * 5 طبل نمل ل هاصوو هادم و لهاّمتاذةفانولهاصونوُلهاصل يلا هيلا 1

3 8 

 ناب 0و

 لعحو

 ا

 00600700771 ] ] ز] ز]|] |]|]|] ]| ]| ] ]| ]| ]ز]ذ]



 14 (لمص) ماللا فرح »* داصلا ل صو

ٍ- 

 اديضْعَلاوُلسفصلاولصلا »* ادوٌءدوع مر اهي

 عقد و سدو و

 هلوصاوهزاعأ همّضْخأوادعصْتش ردوا مرقلا نسنايسابباو لاقرصننايلَصلاو

 هظلغل بْنَ نمنامآسلاورعوبأ اكو لاك ضان رلاولووسلا هعاسمو خا كردق لع

 لا :

 اهيف عتب الو ةيذاكملا نيا ىلعمدقي لجر ال لوقت برعلا لاثمأ نمو الص دسار مئات و

 2 ل 00 وهند م

 ديدشتلاو اهامترا اذا اهلصأب مجاهيم اذارتعلا نأ كلذو ةنايلصااريملا د اهذح

 نوكينأزوجيو صررلا نمةنايص رح لئم يلا نم ةناماعف ىهف ةفيفخ ءالاوماللا لعاهف َ

 قيقر هفروو شع هلوالكل 2 مالا اوبددهتلا تابادن ارنونل اوكايلا او لصلا نم

 9 1 هو 0 -

 ند مقلط اددّشلال لاو ةدّشلاو سيبلا لص ١ (لع 8 عاركنع عضوم لصلصةرادو
 م ء- 9 و 7س اس سس

 08 ردتك اودتسساو بلص اذا الوهد لمدن ل هد دقو "لم تىننالاو لابخاوىبالاو سانتا

 ا لاه ليلا فص امم ااماذا ساعل ءاصنع 5 ةيورلاهو لحرلاو لمس او لكلا

 توو وو
 ١ لمص لحرتنأ ثددحلا ىف ودا الالم ههلان* هلالأمكاو ميظعلا قاطناديدشلا

 نس ٌشطعاذار ارصشلا لمصو ياذا تالا لادا قطابد شي ديل |

 رشا وامل ةنوُشْو ني قاسفكأ لي هداهناةيواعمثيدح هنمو سيو

 و 6 وع هك و ء مى داو سا

 تخاشزاكورو هىلوأ اريل لاق نسق ردجصرلاذا لمد لبقو سد ل ماشو ليدووا

 سوو ه-

 هلءاصو ميش اًليِماَدَ اهملع # هراتو نادعر هبدزاجكرت ةيرقطلا ديري

 ازكح ءادولاىالهلوق ىلا دولا ىالىرب باد شنأو سب بتسرانلا لعلوقب مدار |
 دهم م عم ا

 وباو»لهرظناو ل_هءالاب اوأعبا لا ىوس قودي ام 4 ًالماصت رنا !كدصْليَو 1 : 1

 ا ررحوهريغو أ دوسالا
 8 00 3 نحل قلنا لماصلاو شبايلااقسلا ليملا ثبلل

 سذدهتلا ةضسن ىف للا هذه ليمدباحأ قي ةبرقاخأ #3 قواك ءامن ا

 نأ هكرد:صىفسوماقلا 2 1 حراشل هن نك لو اهاىلاأ| د دشنأو هر ررمضاذا الوداص لا هإه2 ورع ولأ هةيسدد بى أ مايصااهله2أو نط 952-- و 1
 را ىفاهبَنافَشَعتاَدَد د»* رعلا“ مشاه ةواَره 1

 هنر ىقسو رس لدا هنف 3-5

 3 وودي زول وهم
 سايلا ءاق._سلالماصلا

 هعصم تك ثيللا نعقلخلا فيعُشلا ليلو ١ مب هيرضاذا هلودو اصعلاروإ ةصيمسلا هيهتنصأ هد لبجلا مهقسرولا

 بن م لجرزمالا هعم» مو هد ىلعُتق ًالديردنءا لاق تلا نمير ةَسبلا

 م 5و 5 وو ا
 نتف اأو 20 هاداللاقيو ديدشلا لئمكلاديزوبأ نشتلا نمرفتملالئمدلاو اه 5

 س و موو مس و9 9995 < -- 5

 ليصل !لشمدمالو »* تالضعملامهدأ اش تقمو تمكلا -

 (رشعث لان برعلاناسأ - 55) و

 انا فلا ماا ااا توا نع د ل د او وا نا“ سل
 020 م دقو 7 دل لكل اك م ع



 ةصئوم هلعلو طق ريغ نم

 هعدص*هشكررحو

 ماللا فرح + داضلا لصف

 ووض ماش تود هده.
 زر مامات ويا »رو نعلن 0

 مسع 5س ع

 ريسبصنلاو ألا كلانا را «ر نيزاف اداجوحو ارش هد

 « روليُشلا لات ٌراَلِمدكَم *

 "تق لوعنم ل فلل سدا ةياوصىرب نبال اك ُلصَالَص ئرهوملاهدنعنأو

 0 ث,كااهفراَر يطب اع[ بكسل نيتروراقلابامهمّئااوراَ ردا اهي

 ةبا ىهورعولأ سرفلا ةقرعمرعشف ضاس لمقو سرفلا ةيصان لصاصلاو اهناسثأدا

 ىمدالالاقو ركسعلادمس لدقاذا لضلصو دع ءو اذا ل صلَصحارعالا نبا ةرولل "لصلصلاو

 نبا ةفين- كأن نعيد جر سلا لم 0 . يرد ومكسحلا ريغصلا دا نشفلا

 لبلاقي 5 ةدخافلا مههلاهيمست رئاط ل صلصلا ثيللا لاق و قذاَّا تا رلا لص لا كار ءالا

 : ضال لالا ار ءالازبا ةضدومهل لاشي ؛ ىذلاذه ىرزالا لا اهي ىذلاوه

 لُمْلسلا 8 مكحلا ةماَسجل هادو رك ]او ءلصلصاا رن رخ عض ذومىقلاقو لصاصاهدحا و

 صلاخلا اضي أ للسما ةماعلا دنع قاكسالا ا لا لكس فار ءالانبا ريسغصرتاط

 ةعساولاّةر طا ”هلدلاو ضولا ىفءاما قب للا ءرلا دولار ملا لئصملاو تتلايد 0 ١

 ىارعالا نبا هرك اذا ارامسلاَت وص“ "ل دلاو ةيلصاا ضرالا هلصلا و نمل دلما :ّلصلا و

 اهتعاس نمت اذا لى خالل 3 ةبلصلا فشار 1 وق لم او تقفل را

 لل ستاك اذا ملص امنا لاقب و دق رهن فنا لا ةيارسكلا لصلاو هريسغ

 هادى ءانعمت ابك نمةسحىأ السلسال ١ اركسمايها داك اذال- راللاقيو ىفالا

 رعاشلا لوقهنمو ىربنبالاك اهيقيةريلطلا رك لا ىها دلاوهلقو ةموضلت رك
 8 عت 8 "و 8 5004

 ا ا ٠ ف 0 نا

 نمل أو اش نر سراتنرطرخال ارثوأهناو لال سلال
 ساس م4

 ىلاس دل ةغانلا لاك و ةمها د ناك اذادءلح رلآ هيد تاندلا

 لالْضالماازرلبةضانسأ 3 ربا يس نم هبانثزراذأم

 نعدالثمىأ تالمامهو يقف ودنا الا لاز 10 طيبا 0 اًلصو

 د هد اس

رجل لصفسلاودسضُميلاو لاو عارك
 لاق ببال ا



 نا
 و ا ا - نشا

 2. (للم) : ماللا فرح 3 داصلا لصف

 و سإ جات
 ىعملعنلا دج ىأليقو دخلا دمج ىأ لَا ددَبُْو ضرالا ىو لصلا فرقد بعوأأ

0-5-7 

 | ودنو اد لمس عدو د .ديسابا لس ىلا 0 1 هم ت7

 يناسب يق رك راس" 1 ري و رص دحاولا رمزا ض رالف ولايو ا 5
 و 5 سسق7  مهص

 الذات « تاَمْسم هالاكيفْعَست  رعاشلا لاف ئئلادعب | 3
 نم قانا ى هول مالا دارأل رألاك هالالّشا رس « هاوقففارعالاْبالاقو ||

 0 اهعيتلبالافتامناهفر املا عقا وم هولااسو ص ىهاسنا طلصو مم هل اول افءانملا

 3 كالشز عجلاك عمباو رطملا ساب ىهم بشعلا ند ةقرفتملا ةعطقلا اضيأهلسلاو ٍ

 عطا لا ّق وأ ناك اخ :وبطمر لتر هرسكلاب

 لود هن دار لادا 5 هردقاذ لدم ىقاذ
 د وص“ ةحإ

 نكميدق هناف لولصلا مَن لوقامأى رينا لاك «ىلاىفالا كلذ لمعت سيال ل يقو لتس لسعاو

 خاعشلا لاك ىلا تلفن م عوق لاو ا نمءاطملا لاب اك لصلاقي الو لوألا لاقي نأ 1

/ 1 ِ 
7 

 تدع 0

 سد جم 8 هم قم وس < م 5

 عَوأملاَةَعيردرولا رك 35 هن دوز ريمخةاطتن اك :

 اذئااولاهوزيزعلا ليزنتلا فو للا ةيالو مدلل لصد لا لاهو ةر كلمتك كَم 1

 اتت امهدحأ نييرمض ىلع وهف ”رلمهملاداصلا باص أرق نم ىدك-اونأ لاق ضرالا ىفانإإد

 ةدس9و ه ةدع ةدم*»

 للا منسي فاثلا برضلاو ريو نذل للا لص نمانروصتريغتوان ريغتو

02000001000111 

 ضرالا نم ىءيهملعهنا وه نم 0 هعف رام لاي ىعدالالاقو ةساملا ضرالا ىشو

 زوجي هنافبايصتسالا ل يبس ىلعاذهو نت لام أل صر لاملسو كك لع تدرام لك ثيدحلا فو

 ريهز لوقو د ناكاذا عب رلاريختملا معللا لك أ

 !ديلت تنكرنشلسأ . شيئا نشل
 انحتلسأ لو اوساو جبال فلست يمنا لير انهت ا تي هى ق

 لكما كلدلصلاو ”لملصلاو هريغمدلا لصَأو نجل الص امو حا هملالصو 00

 >اطيتو

 ةريووبأ لاك املا اقبل صالالاو ريدغلا وأ م 2 نماهريغوةوادالا ف ءاملاةيقب

 هم كك هوو

 بح ىلع ىوأتال لالالا 0 مهر موقلاكل ”نكياد

 جالا لاك تب ءزلاونخدلا نمل كلذكو ١

 + نيو 0-0-0-5 دال ةنز مسيع تبي



 7 244 د نر فول ا  ا ال دق لا دز ل دا يوب ارجع ايا دوعن "دي يو قانا 0000 ىلا اذ را ين ىف اسما نضال ورا ةطو تا نو د | ير نس يايا ينل

 ظ ةرابعى ف اتاروعاإوق
 عزتا نستمتع ىدإ ار رولا رادو عف ةرايىتتللا لاق نفبصنلاو عف ةرلا ىنذكلا اهتعنص كما فو بيدبتلا

 ىضمن أى سلا عنماتعنصةدوآ عدلا هذهلوقي كنا سفستا لن لال رض ا

 : ل.ةمنبالوقىفموثاك نيدلاخ لاهو درانه مكحأو اهيف

 : بمدكو ىَرعتلالضاب هيلع 0 مشي مما
 نماهؤاعمأ تسبب اللص صلبا الاكل و لصد اولا اوةمطاشأا ف وسلس ل الصألا

 ىاراالاق ِن شل ادتعان ”وصاهل تعمست ّةشطعلا

 البلد نوفا وجاف" املأ * يشع نوعمْسيَى دا اوصاوعف

 اهفاوجالتععماذا كاوا علمت لبالاتءاحو ُسطعلا نم اللص هفول تعمم يذم

 اعلا فصي ىلع مح انما و ةكلاك انوص

 يارب ضاق نعو لمت« اه مم
 ةسان ىهكأل مكى ءمولاق خرفلاقوفن نم عي هقوُفَن مولع م اوقف تبكسلا نبا لاف ىلا ضرالا ىهلقو هلو

 ريكس قلو .اهنردنم لمنع سلوق يدعم ةديعوزأ لاو شاع نم 0
 يأ ني ولا ضرالا ىهربقوة بابا ضر اللا ءلصااو ,غابدلا لبق سيالا دلخلا :لصلاو ةروطمملا ضرالا*للبصاا

 لهاتف نرطع 93 ناضرأ نب

 نيم دكا مل
 ا

 ماللاف لرح # داصلا لصق

 لاقو رافتذئح ةهفراتلا هت ماذاف رانيا حلالا لاصلص نمزيز علا

 ا تاجات دح قو نيطا اريغنملاصاصوهف ت بوص هي للنوم شفخالا

 8 3 وم
 | آلا كلت فتوسار سلول وكف ضر القي عذلالاُ ا اوهلاضلصاا

 ١ ْ ىلا هذال اريسف دل هحدنالاب ونسال ءرهزالا لاه ْن 00 لاصلتصلا دهام

 ا ووو © س سمع

 1 .راهال السلم 5 ديدجا وقلت ردصو لاق نأ ىئّرص
 ا
 ا
 ا

 ا ىئدشر راسها لام وهلوقو ادد درر دو ةبل اناا ةيقس الك تراصفٌتطعلوت وشد

 ١ يدوم كلك ا نتبادل يكول راصفى ةزادسب زحل تأ تدك

 ا يبس دمتم 4 فو ا ؟ككيتستاللم

 / عمت افرتلا فرخ ديد بيذ اف قو ئثفر> دين ؟افبرشاذااليئل صل يرام

 لَم صر اذار 2 اهتاروعنم ىلا م .كحأ 2 دسلاتانوصدل

 لداص عجباوةز هالك تناك امضرالا ىهللقو ا ا الك لذو نروط 6م

 0 نأ ذذذذذذ أ 1 1 ذ 16 حظ اخ



 ا لا ا ل ا ا ناموس سونيا
 ادع 55 4 0 1 6 00 ١" ولا والا 1 7:

 لجر مما هلَعَصَمَو ضال يرش شرالا لموقف الا هب عّمصو 1 2 ٌْ

 دا كرس المص ساو ب هرم لا المعلا عد لطخالالاق | 1

 باعث هدشنأ هلوقو عضوم ءالقصلاو نايت ةيلفن ننال مضمر | ا 5

 لقدم راحامس لأ « اوُلَقَأ مهنا واوران مهاذا

 (لعقص) هلك ا ذدقو غبلبلا بمطلناوهو بلَقذ قا صمدارأاغنالاقف هرمسُق

 « ردع لعمصلا لوح مهل ىَرتي دشنأو ضل فعن ,سإابلارقلا لصسلا نزو ىلع 1 قدا 1
 م. -

 «دلصاَس »فيصل َثْوَصن اك #4 لاق : 6 2 (م)

 تاقتوص عمجرتت م هوناف هنوصّدتما ماسلا لسصو لماما سو ورك

 ام
 922 بت ماوه

 ه3

 توفل بتوسيع وضاق تمخو اذا ملا لَ لاقي ثمللا لضصانتاو

 ةمءو م

 راج فعوُض اذاهثو ماجا للا نلضلصو لص سالك لذكو ماجلا لهم تلق نعني ظ
 و ى 5

 ىذعألا لاك توم لما ص مولاصاصو لد الضو لصاص

 ووعدك هم

 لاو لمْلَسا اودعك * وصاااه.ماذاو دعت رادع

 وبألاك ةلاّسلا ريا ثم ارو كتف نوب 1ثد هدا ىفو 5507 لاصاصس و

 توا اذاملا ينثحولارابمجلالاقي|لبغنو خوة وعلا وو ”لمهملاداصلاروه ىركسلا

١ 
5250 » || 

 لصلصا او اهظظاَشَنَو اهتولتاودالا ةديدشلاداسجالا ةيدعلا درربه ”ك ٌلاَصاَمَو ذم

 هل 2 23م مص همام 75

 م ص دياككح ولا ةءهص قو توضأ للا ليلو ليصاصدق و دع را قصءارنص اهص

 يأ «لصلصلاو َلَصلَصوِديدَسلالِملاَعن لرحاذا ديدحلا توص ةلصلصلا ناوشد ىلع الد صن سيبيببنينتبلا7 فيطلب

 نيطلا ن نملاصلصلاو ضدرالاو ءامسلا نيب" مل ماودجا منان دعست ليلَصلا نم

 لالَصنبسو للص لصد قفر ايو أ ندط 252020 اصب اي 0 1

 عد 28

 يدعملا ةغباتلا لاهو ديدكلا قرنا تساند
- 

 عم تهوي اص 03

 الاا ًرهدلا عاطسساام اهاولأب ٠ الفلات عأ انبرضصْناف
 ها 00 سدا مدعق دمو موارلزم دل هدم

 الالَصْرَلال اصح تقداَصو »* ل ام هلواسعم ب تدر

 ةرطصلاب ىو هنماهايناجرتضحا دقءامىدرصصدارأل بقو . ساب ّصولا ىتقانٌتدَداصلو قب |

 انهفاوح" ال ل تعبان شنان له ليلو الثمد 0 مج 0

 ا
 ا

 لصالا ىفاذكه ناش هلوق

 رر ناشس مكسحملا فو
 هعوعم هأ بشنلا

 "لمكتا ١ ىف اهلولأو الفهلوق

 ذاّياورامهلعلو اهولأي ناف
 ها

 لاه للا تفداصلوقب هلوق

 لمكللاف ىناغاضلا

 تفداص ىف ريذلا و

 ريسفن وةقامالال لواع هلل

 ٌ ا ها ًاطخىرهوجلا

 م«عوعم



 ررحو ثنوملا رهظلاهنع قل

 هحدص م هبكشيورلا

 رهص”رلءصلاو نطملا ءاميرتسا ملا يدَص هدو 7 / هنيئا وموطعباددو الترالح حرا

 ْ هققلطوتلا وصف ىأ هام سرا لاقي هتان مو هدعْسَم سوما لاَقصو يلا ليقطلاو
 ٠ اترخفيرملاوبأ لامن كملاوناوّدلافىأ لاقصلاف تال را لس لا قبو

 لالخ معى ةُسن لاقي و ريف ىأ فكرت د + اقتناع قت اذا ع 2#

 ٍ ةرقو طل "رقص هنر را لو ديعم مث يدحففو ليدلالاةصوهوهسيلعماسقلا اوفتعلاو
 ريثك لاو هكدوهر هش ديت لفصل وفرع لافو

 اهم وُ تَوولْفَمكآَعسدَ و قلد ماها وقل متي
 ْ لذسلاو الان تاناباكأتلَقو اهرمص أ ذاريسلا اهكقصو شالا واقا كسور

 ناو طجالانلو اة رماد عت 3 ارأ هريغلاقو اذهنمّدخاةرصاخلا

 00 9م

 تنام مع سمس ا نا

 هديا هلق سداصصلا ن ملا ديالا ىلعنيسلادىورب و يلف هع بور مهضعيو سأرلا
 جى 3 2 4 3 3 ه هم - 3 م هم

 | لاق ةباد لكن مبيذهلا ىقواهريغو تبادل انس نار هلانالقماا او ةرمداخللا لّقصلاو للةصااو
 ه وهمه و

 ميهمه نشا قحالاهماَحّْنم مها اهييكو الو راين ا

 ىشعالا لاق باودلا نمد للا ماضوا كَل سنا لكصلاو
 و و ا 017 ا ] ذآ ا

 دول ارك ةنلاراكدقو هن ًالقصراسو فصلا هنعو 31

 يلع صرخ ل و بعل ذوابرقالا سرت :فطتلالأو 1ةطراشو قوز

 دشن وها شحرصق دس تناولهم بر .رف ةدسعونأ ناقملا ّش وط ناك اذا لّمدلا

 وهو لامس عسجلاو لة صتالاو لغشالو هريسغماورو 8 لقَصالو يلو شاب سب 4

 ءاسكلا وقسم ةيقرٌاوذ هسلعى دانيل ىم-برعلاو ةفطقطلا ىشو ءيلقّملا لب 0

 ئحارلا لاف ى وددق فى ءاسكلال لوتاممو نا ةمبحاسل,هذح الوش و

 5 اًنسدقءاسكلا لوو ما افاتار 0 * اس 7؟قاّمهااماذاوهف *

 تا شطع و عاج ىأف انها

 قيقرءابكلا لوُمسمو ُفاَل * رق مو اصلا تود هاتان

 ا تخف ةقسساسكلا لومار فار ءالا نبا لافو ىمدالالوقاذ- همامطو ابل شاك

 هذع عرب نأ ىتسا هلاك (َلدنالاقفلا ةوُغر هددارأ لو. ىعحالان ا هلل بقةفءارج“ «اسكلاا

 ياك طا لا ال ا ل و ه2 3
 لوق.اعاصم تعمسولاف ةيلاجةمحان فى !لاحلةدصو لاخعق_مىفتنأ ءارذلا نعناريولأ



 ا ار ا تو عع ا

 00 (لقص) ماللا فرح داصلا ل هق

 14 :وطلا سأ رلاريغصلا لاح را نعمل رمت لاهو فيل ماعلا عاجلا مةماعن"ىأ

 م راوخلات 7 .دابهادتسرا امهةيقدلا قم علا

 بها ارَلا اعدل ضر رول لوَض 5 ؟لهص للا راو لك اهب ٠

 ىربئبا لاقرب رولا بها ذل مراجو اوف لعدانر 10 ةرهوملا كيْدتسا تيبلا اذهو

 عبر بهن لو ذو هتوصوهوراوح هلىذلا ىثحولاروثلاراوذلاو ةماعلا هي ف 'لعصأا

 تيمكلا لاق دلل لمملاو ناعرذ هعجتو عرّدلاّشي اهدالوأاهعدىلار ةبلأنمتاعرذملاو

 وس مو 2

 ينأ ط4 تءأرك ربنا لاه ق ةعصة مج تف (ل تعم «٠ لغص مهيديأ ف دنهلا ن مطقر *

 ىربنءا لاق ةكلان مد درا ل اوس قو لوألا باك ..ساح ىلءاكو ريال

 ةفشح و 1 دلاقو ردم تك واوفورعع سلف لا ص لوةعضلا|م] هز

 ءاذغل يلاوه ولغسلاىفةغالغَصلا (لغم) ايسعأو أ عب ولاه تامتل باك ىف

 علقو أ اذا ذافزكيو رض بيهضعب قري ىذلا رسقلا لْعصلاو داصلا نمرثك أ هسيفنيسلاو

 ١ لاق فرايف كلذن وكيالتو طو.ثاك هيفىؤر
8 2 
 ض.فتريغ نال 50 نمضو 35 ناسك دس

 ع 70 0 هر

 اسما ارقلا نمتديدشءايلا لغيصلا يدلل هريغ عي ىلع مسا مالكلا ف سيلولات

 لمس ةكلماهطلا لمص (لبغم) ايل يطو اديد_ئاذخأض عبي هضعدَخ . الا

 لح لا لمصَأَس دما (لفع]) ني نيغلا ناكملكل ذكرا اوهذس نبا لاق نمسلا وأ ةلامالامّتأ

 لاق "رمت لدفمصلا لصفم) مل :راذا

 و مم ا 2و

 اديضعتلاو ل صغصااوّلصلا #3 دودو رك أ ةءعر

 الامم والتصَ هلاّلَقَم لالا ((لفم )لِ لقص با حترلج "رالمْصَأَو
 اي

 نبورمع نبدي ررلافو ل ةصوجلاو لقاصوهو ُلاَقصلا مسالاو ُهالبليفَصو لوقو
 مه و 2 هم 0 م 0 ء م ه<

 داس سلانلامو #3 ةلبج موي موقلا سؤر نع قعصلا
- 

 سوو قرب ل

 همسلا نعترف ندا * لا
 وو ءو

 عسجلاواهو يي ا اذا لقدم أ و و و ف.سأا|مللفصي ل الهدا و

 5 8 ف 1 ك1 ع م

 لود بح و ىلا سد الاى _اعلاإ نم "إعرخسغل ءاهلاهيق تا>ذ ”نلقاء.سصو لقايسم

 ةسعاشقلاو ةكصنإل اف ا هاوشد 3 ىلع نكلو عسا نم برَصلا اذه ىف سهلا

 هدشنأاذكمويدبأف داوق

 "لمكتلا فلافىرهوجلا

 ردصو 0 ةءاورلاو
0 

 ات 7 لا طهر



 5 520000 تو 22001 ؛رالأا ا ا ل

 نع ةنيلظطسالا مودلات 6 2م | ةيراق تل لاولاْ ا | ةرسمش نب مساقل !ثيدحىفو 1

 ناعتجي نا داكيال ءاطلاوداصلا نآل ةض مب رعب ةظفالا تسلريثالا سا لاف اهملقىلا صدت

 | ةفيدحولأ ءاكح حشا لوصأءادريىهو جاين دل نم لكلا ( لعص )إ اليلقالا
 ١ م ثوم #دو

 | اهيفا صابْعص ةلدص نكس لام صاح ماط . الاىذي,نوحرتال دشنأوورعىأن ع

 وكرات "هلي وطلا لكفلا نم مصل اوىرب نبا لاق ةهلدصْتةداذا ةلذلل لاقي و

 ْ ىلعلا ناو ةلاغح وهئاعرتااطاذا

 د اهباهذعير رسل هصالوراعص * وش تان زلا نب ة درع

 | نوكي ءالعمو حم ىالاو قلملاوسا رلا قمقدلا لصآلاو لعصااو ا

 | وهو ةنيغسلا لقدم د حاملا لاق ٌلاعصاو ال_هصلءصدنو ل_ةفااو ماعنلاو سانلا ىف

 9 عارمشلا هطسوف بصل ”ىذلا

 27 2 4 جو ناو دوج كل

 م * يتدود درحالقدو

 ا
 ْ هرم لا را ارا اس ل١ 00 اا

 و سرع

 هندنو تدب لوك تأ لبق تدبلا اذهب فاوطلان َُل اورثك سا ىلع ثيدحىفو ل ل

 ماو وع م28 0 3هو عيدك ةس .نادص

 : 0 سادسا هجر 13 هلرخآثدد-ىفو ملت ةشلا نم
 3 0 4 ١

 : رو فلا ردي لكصو وذ يرعلا مالك امأق ىورباذكه ل مسضأ فوق ىمصالا لام مع واهيلع

 ةماكد

 بادو ةيمكلا مده لمد بق“ 3 ةيعكلا مدهىف رخآث ودح فدرودقو سأرلاريغصلا

 لاق لمص بدل سو كملنا لط ىلا ةفظ قديما ثيل لدعم هنوورب , ثددنحلا

 رعاشلا لاق ندبلافةقللاولوُكلاو قل اضيأ يهلاَشَو سأرلا اركصت ]عصا ديبعولأ

 حا رلا لاق 9 رهشو هج فلو وهب » العصراصو قرح اهنع 68 “ا راع فص

 مدع ه 2 مو 2 هز د كيس

 [.ةراآنب سنا لل هصُلأ 5 از عاما الكر

 2 4 3 هو .٠

 لعصلاهريغلافو سأرلاريسغصلا لمص ارصنوت ؟لأتو سأرلاَل هد اك فنحالا ةفضفو

 ىو م 5

 غال "لمص لاو لغص ل حر ىمضالا هرك دىذلا ىرب نبا لاك هلك ندبلاو قئعلا فدا

 رتغصناك اذا سأرلا لعصر لاو ا ادهىلعلحرلاوءالعصن أ سهاو هريغىحولاق

 | نيمو توقعي نعةمانعتلاةلهصلاو سأرلاري_غصهنالل_«صرباظلا لاقي كلذاو سأرلا



 50١ (لفطع) ماللافرخ ء داصلاو نيل لصف

 هللا ىضر ةسناعتلاقو 0 .وةيلع هقلاىل سيلا لاف امرا رتتقاذاركبا | ٠

 كَ ىلع لا فعأةلاوش فدعا اول دوهيلعهقلا ىلصهقالوسرئجوراهنع |

 الا لع لولا ىو اوت 3 7 ان « زخارلا لاق .ةمايع هلاوَمةأرخاو 8

 ضاع :ورعملا ارعاشلاب عي ف و داس ال ]وس "الا نب ةعاسم ول اوهىارعالا

 ااا اال

 ع 3 8 0 2170 هم و 8 1 5«

 لع[ هللاو ىصلاسراوفلا دبر نسرف ةلوشو ميعل نب لاو وهو لد مسسالاوشو
 مليم

 هةر أو ة-يهادلا ليلا ناسكلا 6 9 (ةل ماس ا

 وبأ هيءاجامالا داصل انه ديت لوا داضلا,ليّدصلا ءاورةديبعوبأو فرع أ داضلاو لاق دما ْ

 فشلا نموهود اوى ثامجن ا ةأورلا ضعنم مزة ةاصوصلاو لالا (لصاص) نار

 # راع سو

 وجهد : اص لهما هيوص ل تورمس كلا, ل جرا لك لس هق :رعب نمر لو ةفينسو لاك

 نيدح 0 ا اوم المص وص لابشو لصون

 سو و هس 50

 7 ااذاف د هقدر ثيدجلو ادام وكمال نأ أوةصلاك كب رهتلابو هلكت هيوصفو ديعمماهتفصو

 >> هد و وة

 8 نى ألضصا تحيا وص عقرب ةر ناك هنأرعن اشد د>و ل قدوه ماب

 زبخا رلالاك وص لص ى ىدانأ تنكس 3 ادهم ذيافةرره كا ثيدحو
 6 5 هدد . ىهم9 ظةرس

 لمست ل عفوأاناتو 5 0 35 0 لريلوايطملرب لف

 وو هسا

 لمصلاو 5 قولا قنلاَو متاح دقو 00 رغاشا الاف اضيأ شلح لدجدقو ىربزبا لا

 و” هو ا هلا 0

 لاوو * ميلا بد: توصل متت * ةرحاهلا دى لاقو صوم وسلا هلم

 مد. زرامفةسم نوكيال ن أو توصلا قاد اضيأ لصصأاو لاق حابسلا نمل فايعللا

5 

 عضومنالديلا ( لدم بسس دَصفنوكينأ :نااض) ؟المصلاو لاق ىو 2 مق دو

 هيوسسدشنأو فورعم

 م ةرمو اك ماك 2#ةمزود هت يم

 اهعيض :ونيلديصلا فت افينُم 37 ميقا اللا ايض

 03 م دو

 ى :رهوطارك ذيل ى ريال اق 006 ا ةلدايسص عملا ب ا و هرعم ال ديصا او

 ليو لاك برعلاةءتماكتالقو ىمحت أ هنال ل يططالا

 ليَطمادشارحالد نمو هلق سيال بادسأ * لشق الوأو لصلاونأآلوأ
-8 

 ةنيلقطصالا عْرتدْلا م نّدعِرنألو مورا كل ىلا بنك ةبواعمشي حف (لسدفطم])

 اهتدازوةزههلا ةيلص ؟ىلعداصلا ىف هريغو ةزمهلا ق ىرش لا اهر تصذولاق ةرزلسا ىأ

 )م و / ةعأاب ب رعلاناسل 61

 ملا لصأسصلا ل_صأص هلوق
 قهدروأو لصالا ىفاذك

 مجرتو لاصة جرت ىفمكحلا
 نمفءعوضاهوهل |وةبدل

 بحاص ءرك ذو هئيعو هثأق

 لص ففي ومالا
 ملاعك لصاصلا لاقو

 هدوصم هبتكل مأتف



 يشل يو حا اا رع ل ال رو ل ا ل ا مت
 - 6-1 ! دي عيا ؛ نوح ا 5 2: : 6

 [م ةئلثمةعزملا ةعزبهلوق
 ها سوماقلا ىف

 ىف اذكم# اهيلع الاو هلوق
 حامصلاىفىذلاو بيذهتلا

 يعم ها مولع سوماقل او

 مك انبنورلادبعلا# عقادديلواشو هلواَدو فرفخلا قدوس ووو تت ان

 تلسة.فرشملااماذاهاّتأ ه نكالوناعطلا ف سدي لواَت

 م او نت 3وع عم ةدع اع مج لع كا 7 و مءوم

 | موقاللاقيو 1 عموما ازانمت فخ موقلا ة ماع تلاشو نكس مم ب ضغو فخ هنماعت تااشو
 وص دم ها اس وع دسهم وعام ج2 هد 7

 0001م ااشو - تقرفتاذا معماَع تلاشو مهتماعت ِتااشاوضم ,راوق>ادا

 ا «) 3 و< وم شه مع

 ُإ

 ا

50 03 
 نزيىذنباثد ددىفو مثرع 3

 وسل مهر

 ل 3 ادع 3 5 50 07 ,و الق ردت

 مو 3 - ف ساو ام

 رثكام لثملا فو ةداّركاوةبرقلا لفسأق نوكيل لفل !ءاملاوهلبقو 0 وءاقسلا ف هاد
 وهم مس ع

 لثمو ,دانالاريصيناكن ودون أو زا يذخأ: ْن ًارمؤدىذلل كلذ برص قلما هوان

 لاق لاو أ عمجلاو لرب غد فعن كن لكستالو شعلاكأ رتب غلالو شعل كااذيه

 اهلاوْشأ مماورْبصو ترق 1 بودي ليلذا علاذا ى ندد ىشعالا

 ١ ءاملا نفعا يفقباذاث ريو 1 لاما لولو ف ينير رقلا فلوو

 : و هه ا هم

 0 تمس رو مح .ردلاثر رلاتءالو نو ووذىأن نا زاوم-5 ةردلا شباك ةداز ازا تلاثلا ةيالو

 ةمصاناةاوَشَتنأموقلا مصياف مهلاشتمأن متيكسلا نا قللت راد اولد

 | ىلارعالا نبال )اكو اهلا ماعألابوا عوصندوعتفاهل اول مَصْناسْعرَ اودع مآ تناكولاق

 أ ةلواشأاو حام الا ةقلادن ءاضعب موضعي وانتا ذل ان موقلا لوا كديزونأ هاه ةلوّملا
 ا ر) «و

 | اوشااو ناعطلا ىف سرق لواشذ ,تكحآلانننجرلاد- .,علوقه_:هموىرنالاق هلدم

 ا 9- 03 9

 ا ىهو لو لااهتبان و ل الارز تيا تااوريغص لغم

 لوالاءالَوّلاو ةليوشلاو عضو ءاضد ؟ءالئوشلاو اتنصفرضح لولاهاهبىوا د ةفورعم

 روهشلا ءامسأن لوك ناعضوم١اضر ل «*العف ىلع ةن ادلاو ةعرك لم" هلي« ىلع

 د ليات 1 لب ودش يتلقي اربْش أل وأوشو ناضمر رهشىلد د ىذلا ارمشلا مسا فورعم

 كلذ 8 ءارقل!لاقو بط ”رلا عاطقنأ اور اداد:شاىفل.الالا- كاذكو هرايذا اوهماوودو
 تالاوشو دئازلاحرطىلءلواوشو سا-..ةلا ىلءليواوش عجلاو اهدي «بنفةقانتلا نالوا 5 03 1 َ - . 8 ك3 318 م 1

 88 ِ - ٠ 0907 0 5205 ٠
 ةقورط عنا اهكك ان نم عئتةةحوكتملا نا لوقتو «يف مكاسملا دقن مريَطُت برعلا تناكو 0 .-

 لجلا



 اه يلع + وات لو
 أ 1 . .٠ م 13 4 3 16# 0. و 1

 لوشت ىلا عقاللا ى وذءاهريغ لئاشلا ةقاسنلاامأو بيذهتلا لئات عشرا اوم رسل

 مو

 ذماشن_ةمح ىفو اهفت ل أو ارذلنهق واسال | ُكِلْذَذ هعؤرتى للام

 هه 5 2

 ترسعدقواض أر ساسعلا ىهوذعمولَوشقونلا نمذماشلاولئاشلا عمبواذاممتَدمدقو

 نعديبءو ىوردقو ميس برعلا نعع وهسلوقلااز_درثككحأ ىرهزالا لاق اراسع

 نأالا مهلا هانرك 00 ون نمةقانلا لعق أ اذا لاح هنأالا هرثك أىمصالا

 وخر تا ع ترشك ولم القمايأب اهجاتتد_يِلَتلا اهب ري راما شك ةقانلال مت

 وذو ان التل نالنُد ازيمل اشلاقبو فك ىدحا تعز نازيملا لاش جابت 1

 د د

 لوقهنمو ىربنبا لاق هتياغو قانا اا بلاش 20 ةرخافملا ف لثم

 نازيملا ف ًلوأَلاواوَحَر « منام كان َتعضواذاو . لطخالا

 اهون ملاشامبرقعل وتو اهل / ا نوْمَملاةاوعواوَعو هدعقر اه ديب رععلا َتااشو

 وعو هس

 يابرتماررلاب »* دوسي 2 ذأ 520

 - : مل 5 اي 6

 ىهوتةْزمةوسلاو يعل ةروص لمحبي لها يدش زك يل فلا

 مءدو دس 9 هم هس ومو

 هيتلشو رخاتلشأورعوبأ برقعلاةجامهل لاقي نيا زا ءاقتمنارتناكوك
2-6 2 

 ىهُتااشْناَ لا ًااضإ الاس وتل لت الو اهتعقرالو الوش رات ىرهوملا

 ىدسالا ل اقو
 : 1 يح 2 ف

 نا اوس شعت هذهلوةءف نوماتنب 1 دىأ

 اسال تمون صفا 331 اًنصماهأك 0 د ىلد 5

 تنبه نوكنواهيقىه

 0 هلنوكتواهنم ىلعأ أىرخأ نس مىلاهل ىه

 لءم 1 قعمانهّلاّتشاو رو 00 *

 لا نسا عفَرد ةفنوبلت نبى لوةيف ضاع

 ر-ارلالاقو ٌهقحذخأيف

 ىقامعللا علاش لا وملاَو هبي ةرارع لور لقال كور رو ععىوبرا

 بهل ىلا ةلوشلاولاكالال مت اوس .ثاولاشااهليب كنانه تا نزلا
 نصا دع مادو

 لاق ءالرشاجبالا اسفكلا ارسعأو * دشنأو امهبلا يامر ديزئاساّلَتو اهب

 هررتشي ىذأا؟ ايلول لود . ْلونْللسلَتلَمواش مه ىنعالا للا
 ُلوّسلاومكمحا ممل ثم ذناول لاف يخشى لوك لبو هعفريى أهسيحاص

 مسسلللا

 ةرامع لسا لاق هنأالا هلوق
 قأاذال اه هنأالاىرهزالا
 اهاج م ول نم ةقانلا ىلع

 وع دواهنمل فَ رهشأ ةعمس

 اهيلعفً اذا باوصلاو طلغ
 رهشأ ةعبساهجاتن مون نم
 مهلا اهلج موب نمال هنرك ذك

 ها طقسلا نمانهام
 رثك أ ىرهزالالاك هلوق

 ها عبجب بيذهتلاةرابع
 موي



 3 : (لوش) ماللا فرح »* نيشلاىلدف ْ انا

 لالا نورقفيصلا ن ساكن : 03 0

 1 8 قوس ذرب ساشا ا اعف ا مه 7 اعلا

| 
 تاثلان ةقردتالثلا ٠ اه رابغأب ل لولا عسكتال ةزاحنب ثرحلا

 ْ بلا قنا لع لوخدو بسنه جور * اهمالثا كول م # هنوسس:دشت ا هلوقو

 أ تقورملارم هعلا الص نم كلوفكر اا هيةرودفاناكمال وانامز نوكب الل لوثلاو انامزدارأهنال

 ا ٍ ” اني : ىلع لول نامل دارا لذاذكتاكمدلا ط طئاخا نمكلوةكواذك

 : || ندكامترمش أى حن تادعرءامعالا«ادتي أ نسحلام ءادتبالا ن ضالو لولا فل تاذانامز

 || لاق اهثالثاا وقتنا نادم قش "”ىفاذه كل ذكفءامسالا ىفالماعاهدعد ن رتب

 ٠111| نيس ديرامتاو نيللا ىلع واع نيتسزدصللا لعد واغحُيو مالكلا لس ىلع موقمرتبدقو
 || قوثلانمْلْوّشلابيذهتلا عجلاعجيّلاوشأو اهَقرصَتفرصتتالائالردصلا ةَوقَف نكي ناو

 1 !١ اهعو برش فق ا ل اهثرش عشا اواهتمل سول
 وو 26

 | وعو ةيلئاشاهتدحاو هجن دح باح تااكحام ترا دةمقيقو ىأنيلا نملوشالا
 درو

 || عجوه ابل ناسف هٌئاوعم راع مده ةورعن بلص ثي دسح فو سادقريسغ ىلع عج

 الااهعْرَسف قس هناللومتاذىألوشلا ى عدستو عقترا ىلا نا ةفاشلا ى مو "لاش

 ١ حا زاودسح مودك ةءاسلا مكن“ اكد هو قا مرك ىلع. د> ىو ةدقبى أنبا نملوم

 | اهُداوَل_كفاذا كلذواملاءلْثَسعَ لا لبالان :رملوشلا ليقو رسب ارْْريىذلا ألون

 تدك شكوتو سنتا مللوَو لعل ااهيفل سري تح الود لاَرتالذ ليي عواد ع
 ال ةدازملا تاوكلاقياك ىلا نْملوّدَتاذتراصىألبالاتاَوشدقوُلْوَّشلا ىهوٌتلكومئابلأ

 رعاشلا لوقو ”لئاشتراصىأديدشتلاشقانلا تآوكىرهوملا ءاملا نماهيف قتامّلَداذا

 ممتد لوُتَبلاهقانلاءاهالب لئاشلاو لاه مّرَصَيو هذ ىنعب « الدان شعل اماذا د 5

 معلا ىأرعشدشنأو عدوك اررثم وش عهباوالص هل ئيالو حام

 ىاللاقيمهضءلاقو اهر داو كو ٠ لول نوبة[ اك *

 ىتلافتيثن:اهلانالس املا ضوشو هدرا لاق ةهئاثاهبللاش ىو لئاثايدبْشااش

 نمنكي لنا و هسدلوُدي 21 الاوت ة لونا نمتط تأ و هيقرك دال يلو اهئ و

 هم تمس سس سس سمس سس اس سس سم سس ب سس سمسم

 نرهدو



 (لوش) ماللا فرح * نشلال هو /417 2

 نملحبر لهألاو نضابلا فتلك. ثلاكن علا داونسفةرج هل مشلا لاه نيعلا قلي وطلاق

 هيتاماناب مشوا لات سرابللا

 هب

 لملاك فلدقاارماو 3 اهكربابشبْت قلن ح

 لملاؤلاك بذكع ٌلوتوعأوذالف ف تيكسلانبا ٌئراصنالااذهلوشالا ديعدارأاهنأ

 نالفن م ُثدَصَقلاَقبةجاحلاءالَوّلاو اناولأ ث دداحالاحي نما اق نينوللا طالتخا

 زجارلا لاف ىتجاج ىأْالَهَ
 ءانسحلا بءاكلا بورا نم 7 فالهاواكرا حض فأل

 لاك ٌرويعلا هللا عا وص 2080
 هل سك هم تسل مس هد مبعث ود

 ّ دص لش رتن اك 8 ارنا هود ىزات ثنا

 اتيآبل المعلا لها تي »* اتينا قمل اذ ىرأالأ لاقو

 الو "ليك دله: ا سعاو م رلا هيض دال مااا 07 :و ”ءلقاعلا فصلا هلهشاالسقو

 ماما هلَهاَتْلاو لهك لمة لحر ر ىح ديردنبا نأالا كاذب :ضواالو ُلْهَك ل هتلر لاشي

 ل اوقلاة محا م لبقو يضر امسؤ فاق ”لهانشم مند تناك لوقت ةصَراَقلا اوةراَشْللَو

 : ىلهلادوسالاوب لاق
 ةلدابلا دمه تاو 9 هله شم انساه ناكدق

 ضايب فري ناك اذار لَ .رضنلا ةعب رس ةي شم ىازلابهلزابلا ى ذم هءاوصى :ريثبا لاك
 دعو

 دشنأو لهْش أبو

 هم و ا

 ال رو * "4ث ضيارقالا عضو 2

 معرو ثكستعلا اوخأوهو نطبونأ ليت (لبش) م بع تقلملا نارا نابنَْ لَو

 تلاش (لوش) افورصم ناكل لاف ءاك ناكسولو ليربكل با الا فاضمدل "كليو عان خا

 ان ءرقفد»باونيرغلا لاق 000 0 وا الولاد مقاسنلا

 هو ري

 اجارساهئرغضاي لا * ىلنذلا يلئاشتشلا موجب

©9782 

 حاكما ْندهَحألاَك عمرا ىأاهتدلاشو

 دوُدَدْدَحَن هربت »*# ليسا حاب ىربأَت

 و هو

 ماو لا هت ألا لاشو كسا مترا ىأ

 اد ؟هاهوادىزنتتناهلوق

 وعو مكحماو لصالا ىف
 ىو فوءثالاىفد و> .وم ا

 ىرْد تانٍسد ذهتلا اوحاسصلا

 ناد ياورهمذاذه ىلعفهولد

 هسيعصم وردك هل

 حيرت لعللا ى :رأالأ هلوق

 قأس .ورمسانلا نما هاذه

 هوقد_نع بساذملا 71

 ىامكةقاشملا ل_هاشملاو
 هع هبئك ها بيذهتلا



 ازكحو» اهباخاذاهلوق

 هسلعرث لو بيذهتلا ف
 ررف-عضوملااذهريسغيف
 هعدع# هتك

 برءالوءارفلادكناوهلوق

 ناريغةجن رتفمد_ةنملا

 ادءاشتسبلادكنأءارفلا
 ةروك ذملاةغللا ىلع دعت

 طيسضن م لانه مدقت

 راو ةوئف عفرلارريسغ

 مشرع ىف ءاحام ءارفلا

 هفته هتك هينتيلف

 سس

1 2 

 ماللا فرح #* يال 1

 دشنأو ك1 ل كرا اكن!" ةفيفش بوث

 مه دوو 2 1 2 )هس

 رك اصلا برقا هيدشأسى را 8 "هل همم ةراغام اهشتكص

 ىمهَتلا ءارغ ارنب سو "ال ىرهوملادثنأو
 ق3 سررو ظس ه هر 3

 0 0 يا

 ا ا د قءسوو هءرد ةددد

 ْ ناو ليوطلال دمقو قو فيولا فيش ماو د او

 #مسد 7

 | لعمشاو معروفاوهقتجااذام#متارق ىهر لمعت دوهيلا تاع تو هتدض وم بلاغ لمعت

 تملا َ ؟نةممالاق وقر هيفاوردااذا الذم باطلا فموقلا

 ل سا دوب هذ لوو ماقد 0

 ذات .هبرادقوذرخ او » عمم 0
 أ سا

 رعاشلال ١ اما كوارع تقرفنتوتضماذا ل الا تلكمشا ل 11

 ا رحتاَذب 8 اهيا تعم اذا
 الرع # ءاسوو 02000 0 00 5 و هوم

 ىنععمملو هلمنشو هما "و هفشرو لبق لاسقي ةيريبدلا نعفلا 0 ءالمنش 00 دش

 لَمْ لجو ءالهشناعو ٌةقرراه داوس بوسي تأنعلا ف لولا / (لمث) رع

 ءارغلا شن ولولا نيبنيعلا

 اهويعُل هدبطلا قامعالا ذك مهن عثر ءاب بدعالو

 هدمسنبأ ميار اهلبت مالك لامثالا عم ىفناك اذاريغن وبصل 0 ضع ولاق

 | ةةاوضدركيدأ ةلهشلاو يح وهو ةقدكلا ىف قردلا نمل أهل تلاولهتلا

 داوسهلقاهنكل 1 رج ةكدمل ابشن أهل ف و داوسلاو دا

 لولا ديبعوأ اهداوس صاخخ الثأ اوهىلقو 5 :رجلا ىلا بر ضن اهداو ل 5 فدملا

 . ]| لمالك نيعلا ضايق نوكتةرمجلاةئيهكىهف ةلكشلاامأو نيعلاداوسف رب
 فعل اعلا لو

 ةمرلاوذ لاف ةدايشتا مال ا!لحرو

 هم اق ع هم 1 2

 الاكس هسا ل عىلع »* زايزينيعلال مشأى 3

 ةرودكه دق ساس الاهطاس ناك اذا هالك دحاور صمالاو لك_ثالاو لهشالاديزوأ

 س وهم

 ىو نيعكلا سو وتم نينمعلا لش أمَهلاَعِملَض لسوهملع هللا لص هللا لوسر ناك ثد دا فو

 دم وه

 نيئبعلا لكشأام لاهل تاقتبلاك نيذيعلا لكشأ لسو هيلع هللا ىلصهّننا لوسرناك ةياور



 ليدجام و تايد وي كورت فون 7-50 اك ساعي ف

 000 1 1 ز] ز ]|

 م 5

 دبع # يراسل مرعب

 46 (لعمش) ماللا قرح » نيشلا لصف

 شا 5 م و - هسا 8 2 ه1

 ىلا عي رسسلا ىوقلا اهريغو لالا نم ةم-عمريغلادلا,لدرمثلا ((لدرعش ) ءامسأ ل عشو

 دنهنيروا.#لا لاق ٠ ءاهلانىئتالا وولطاسلا
 مع هع و و

 ههاَومل بناقل نم هم » لدم داعاودوعتلقاذا

 ت2 لالا انحاز نيا لو كا قدا هللا ةنَسخلاةقانلاكلهْوَمّشلاَو
 ْت ٍ كلوق ىفاهط وقسدَح ىلع هنمتطةسوسامعلاو ندخل رثرداىفاهاوخدكماللا«.أ

 ئثلاهيفدوكي باباده هوي هج رت ىذلا بالا فدي 0 ؟دقام ىلع شانعو نحو

 ماللا اوفلالا | ءلخ دتىتلاءا مالا ن مدغم تاكو «تفادز :رمنزاك نم لكن يوك مسا هيلعابلاغ

 مه اصعد

 ىفماكح“ الا مالم كلان همهم فاعلا ن مترك ذان1ةسعما1لا درك نوكنتو

 ثيللا لدرلادل.و ماليا ار ءالانبا هسا بارعالا عانس
 0 و هَ

 *« لدرعتف ةرلايالا عشا اوه لبالا نم ءالذكولاع دلك ُىوَقلا ياللا

 ةمرلاوذ لاق ليسو ا وو ريسلا ىلع وقلاةقانلا ةلدرعكاورعولأ

 2 عارك نعل فلا لثمدلا (لشمث) ل لري :وطلا افاسمْديعَي م
 توق

 لمعلا قتلا لعمل لت مكئاهيفنوكيم لا نمممَل هامل ببذل
 هم د هه و

 اركراطقأأ ار ار فدك 2 لا مأ ةيفصتو دس ىفو لبالاوسانلاقدوكي برسل

 م : موو 2 ءو هم هو

 تاميحاو لعمشمو عفلعمم لاق ةدئا از ملا و ىخاملا عد رسال ارةصالءمشموأ

000 0 
 للون تنل ةنعذ ريس 2 و ةطيشلةعب سة فيش لعمشم ةقان و 5 رسصوسلا 0 الأ

 دشنأو هيفا ةقانل لهما

 مو 36 . مهر ط دس 6 170 -2ء

 لع باكرابوضوارحأ « لحب ىطملاتح ذا كلام * لت الا فيعّشلادوَملا اهيا
 4 لا

 3 1 هما. 0 0 -_وو 8 ةءددو

 ىبشلا مورةمنبةعيرلاف هلعمّشم ىههذهقانلا تاعمتا دقو

 ننال دريل يوه »* تاعمتااملا هوه ن 1

 اني ضرع 3 9و همر

 اناناو ىرخ ى لا تواذا 1-0 ىب وع ةوارولاكب تعزو

 ةرثك ”لعمم ةأسهاو نيسلاو نيغلاب هلي وطلالغَمسملاو ةعد رسلا ةقانثلا ”لمملا ىرهزالا
 باعث دشنأ ةكرخلا

 و و < 07 ًّ ىو هو س ه؟

 تون انتا ةنعالو 95 يلو مسمال جس دالا ةدحاوك

 اسس

 لدرع لمعلا لابو هلوق

 ةقانللو اذهدعب بيدهلا ىف

 هل لوقو لا ةلدرعم ولد درع

 هماعت اوطخلا فاسمديعت

 هلت الت ىراهملا سافنأ عطقي

 يعم لتكا عا



 ةفيشألا ارسكلا, للملا 5 ليلا وقاله و« ريش هرب بعكدي قف و ةرهدسم مدقت ملا اهلاخاهمعو هلوق
 © دو ع مس فرح ةجرت 32 هرد_م

 اهونأاهوخأف رح هظفاو
 ىالم :تأطاطن ايتءلا نمفوفد 0 0 ف ىل 6 | ها خلا اهعوو ةنعجم نم

 (لءث) ماللا فرح « نيشلالصف 84غ

 لاراب نوُدملاٍبٍن مود او * انه يكلاماسيف ل سيأ و

 ى هده
 لترأ قيفر نم تحد 5 نات شاا ًالامأ

 لطم ماةمىجرقلا ىذينهل * نام قارفالٌقارسفلا لاذو

 هثرع هاك

 نم نعال دئانصلا ةرتقتلأئشلاو تسلا اذ_هىفالا كد اا راو م ول لاك

 5و هد 1 ى مور 5 اعلا
 برصد نحب ايل 5-3 0 ملثا 0 دو

 م يو

 فل خرا لمشلا لاو باعث ن فروا يذلا لمَشْاو م فور

 مو ومو رة

 الح راه ارم نكي نم 1 03-3 امسك طال 0

 هدو ةماد مر وو 00

 العشناف بارقالا قل قزالف 5 ةبرأ قلخ اهباعل دبى ا
7 

19 
1 

0 

 م9 مراده

 عرسأ لتو لعتناو جرا لة رمتناو ماا جيارقأ أوك قنالع رشف فالخ اةعبرادارأ

 ةعيرسة فرفش لدول المثول اهتوديدشتلاب" 1 .مةقانو هقاْاءاراعشا فيعضتلا اور يطأ د

 2و

 اس رة فصي يقل رمالوق نمو عرس اذا للعم لاهتدقو ةهرنلا

 ىلا 3 مه 5 د -

0 

 ىربنبا لاف و أ اطال عمو 5 لول ئطاط|!هنمل ع ىلع دع ىورو

 لإ هاورو باع ةقاثلا هذ هده ع نمى لاله تأطأط قاكى ماك لاءاندلا. .تفاضايملالةثورع أ ةيادر
2 

 ١ 10 اتالم 00 ل اربع نا لا
0 - 

0 

 ا 0 1 ةيطوألاذاو * راما هدقاس 50 000

 5 و لالث و لن 0 العدلاو لاما لامعا هديىلالعتئل طاع هلوةيدارأ
 هودو 0 -

 ىلرعالان بان 0 كج هلق مويس *» اسئدنلا عيرمس

 ا - ,وءسله

 ُُ واهلا اهنم ْثيرةراَرَع #3 اهذئاذيانيمرت هلا ند دشنأو

 سدو 0

 نزام ثيدحىفو رجلا مك ل ماو ا قع ةيحاشةق ةر ختم لامر لمحل املا

 38 لاش ا نا. ضرأ نم ىفو نيسلاونيلانىورب لئاهتاها لاب رع



 ميسم

 ؟ (لش) ماللا فرح * نيشلا لصق :

 طفل ءامد_هب قّدعلا ىف قبال لاقيو ةفورخاهدحاورز كت ىأص رغم قاوألا للا فئارقلاو

 لام لفل لجو هلوقيةديبعو ناكر ا ةامفل- د دقتيلذنلا لح لَكاذاو ُلَمْت ضع

 ؟هم

 و لاوعو ليا امئالاا لاو لالا ”رلذهلا ىلءامىرهوملا لوفد اذافهلظغيو

 قبىذلال.لقلار علاوهو ايليا ممل ءلزعلا تالمثو ع نماهيلع قيل يلقلا

 ان 2-4

 ليلاعلاو لواءئاهتددا ولبلامُتلا ىنهولا هنأ مدلباو ليلة ىأ بطر نم لاس اهيلع
 با

 حاجتلا لاقل خر رامتك اهسورق ناسا الاسعا نهقرذتام

 انذلتامو لملا هئاهنم #2 امم .طارأن مىدردقو

 ا هس مو

 نمل عش ضرالا ىفعقوو ةيسكا أعطقاهقا ذأ م *ةاهاهب ضقت تناك اذا للملا لمحو

 انباع تدكسلا نبا لامث اا مهعم-و المل ىألبالاو سانلاَن مدت ترو ليلقىأرطم

 ًء 0 عدو 7 0

 نمفيفخئثلملا اهشلاو ليلقُو * هنماناصأ ىأدلب ١ 0 38 نو دان أط> اأو كن ركاانرطم نمله
 امص

 « ارذبتناىوولاليلاهتوعي 5 هير لوقو ار اول لام موقلا بهذو «لذتلالعت

 رعاشلا لوقف تكس ابا لاعت ّد هو ةراءالوه بولقن مق لكى ىأ فاول و قرف ى ماا

 2 ا

 ىلا للامن نمَقرَفلاَلَق هاا كارم :

 ومالا ولاق اهقرتىوملا ليلا تن نع ليسوا دارا لا دبلاو اقبل ٌلِلامُتلا لاق

 عيل نم ةّصِبق لكلاعشلاو طيط الشمل 525 قرفتسىنىأليلامتو لعتالا "لذا

 اهلك اهتاذاف نامت قالها كو لسبملا لعتأو دصاشا يطا
 8 .» د2

 نالفل غن احلئ قانتاهَسدلوةرد_همكيرعتلا,لشلاو اوقمقت تق ىتحاهقأليق

 لغو هلا اريعبانل كذب 58 اثات هكبقاح اقل ةقانلا تلتمكسحما ٌتعَقااذ ذا العلم

 را نال كلا مجلاقب عاقل اهرامت ىئاهلهتو هلم

 دشنأوك رتل المو لهن لاق برر نبا عاسقجالا هلا ىلا مب عمت

 و هموم «ثءعيدفنل ه7 بوس 9-هل

 المّدلاَ رفلا دعب هللا عمو #3 ةريسيمرتسغلا دءنهللا لع دق

 ع تودث

 ْ ديزولأ دشن و هم عقجاام ىأ ١ هلع هنأ قرع د نمّتاتئامىأم ولعت عجب

 35 ردت لمشلا فيلل داون يف

 5 وم 0 0

 لدتا نم تشل هل عمدقو 01 ةرثعدعب ىلا هللا ش .ه دقو

 لصالافاذك ماَوَمِبهلوق
 اده هريغىف ةرطشلا ىلع رعت و

 ها ررق-عضوملا

 ريرخو»رعاشلا لوقىفةوق
 ندعم هأ بيذهتلا فاك

 لست كئاوعلا ني د_تىلا ٠ كلامة لاسر تءاحدغل رجل
 1 6 3 4 - م

 (رشعث لان برعلا ناس 2 6(



 رام ايد و بل «ناثا وير شوو اة 7-0007 كيب اباوع ا حل ل ا ص عراا

 ىف طيضادك اهولدب هلوق
 لوعفملل"انشبلاب بيذهتلا
 ها كلذك هطيضقيسدو
 ا

 كاس طقم

 (لم“) ماللا فرح « نيشلالصف 8و

 ١ :مهبلامدا 60 سكن ث عش ”الللاق ىلع ثيدحىفو لمللابماناذا

 هنيهي لاهل هوقو عاد وءابكلا اوظو لا نييلابلامتلا جسشب ةباور

 ةاسك لمشملاو امل 0 جا احا لما ةحاصنو ٌهعالب اهالأو طاسفلالا نسسح أن ًه

 ىربئادشن ًوةفيطقلا نودديل هش

 داو 0 5 الَمباَ 1 ان رام

 0 25 8 وع

 ساما 9و -
 هنود يكب له ريصق فويس 0 لول اون يكيك نسر

 هاكر ذا ”لمشملات هلا اهم ا -ةملاّتلاو لّدملا ل اعد .هاد للمس ناو

 2 هدمهو نب دهم

 ٌلمشلا نملاعتفا هدول قا لكشلاو ثيدحلا ىفو ةزياشلا نود دب قلي قرم
 هوَ -

 هق ةراط عفرب أر يغ ن مهلايساو ب وثلاب لول اوه هسنعى لاو هقفقاتبو هو طغس* اسكوهو

 2 ةدفتفا لل لاك «ديرول 1 كاك شم فكس أر وتب انمهلدملولا أ ماتا اوو

 هولا ذادلولا ىلع للمس راو ةيهاد لعالم نالفءاج لاقي و اهبٍبهذواببكر

 تو

 ناكل قمع هن مءاهلز“ الكاذب تيكن ل سيفو نا !ااهدع ريلمتلا ال اره !لوممل او

 ديب لاق ول" اهساهعج ولخ رلاةقِدَشلامتلا و ِى وع هب سدأو ةدراسلا ىهلقو
 3 1ك و 5 هم ور

 ىلا نماهوأد لئامما »# ىقمنركأ !معراىوقمه

 اة لاعو هتلما خو مقالخ أى كأ لت انمشلا يرك لبرو ل ؟مشلاهَنسحلاْماَو

 م هم ووم ور

 ىذ ص لوءشم ل جرو هن دريف لا هشأ اهب تمهىذلا ءاملا ع نمذخأ قالخ الا مركى أوال

 وَ

 ثوألاو مه ىمأو مهد دع عت موقلا لد نريتلاو مارا الا اميظقالخ *الا

 ةقانفصب لبةمنءا لوقو رع ةراوا ندرس :نوكين ألما

 007 ثم
 نّهنلاو روزلا نيب ةرسأى * لع نذوُس ل هلع نم

 مسد م 2 رم

 كأن نعقذعلا لهّشلاو بادى فنيلب ها رماد او طوطخةرسأو قيقرلا للا هلاك

 هنأ رك هس قذعلا بلبل يو حبر نأ | ههه

 ماكلا دعي سانلل درب 5 ةمصخ ع نملاش ل تا وأ
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 5 1 نع اهلعام انقلاب را لمن اود :تاها يطل لاو لال. اهلا قّدملا لمشلاو

 اليلفالا بّلّرلا ن مايلعام طفلا ذا الامان اًرَحنالف لهُم ًابيذهللا ىاريسلا نعةريخ الا

 راو سس



 0-5 (لث) ماللا فرح #2 نيشلا لصف

 000 ل و 0-5 0 مومو ةاشلاعر مط لاما |

 كاكا قنا لاك م 5 والاول ملم هلت 1و ا

 ءاوعمةراغماسلا لمشت 5 انوار ارغلا ىلء يون فيك

 مهلعتأ و ىجعدالا اهفرعد لو ىرهوملا لاق هل لقةغل عفل 0 ”ىناسالا لاقو ةترفتم ىأ

 هلك هد ب ىلعهرادأ اذا بوذلايّلّشاو هبله بو لمشاو ٌلماشممأو هني 461

 21 هلع تامتاامأ ريزعلا لب زئدلا فو هب طاحأ مالا هملعل مما و هديهشم حب رضا

 هلوشل اومكسحلا ءامهدلا لاقّما نعىبتهنأ لبو هيلع هللا ىل_هىبنلا نءىودو نسال

 بوث ىقضينأ هركسصام اهيفةالصلا تعركو لب وارسالو صك اتق سلتا هانملا

 هد هيلا حب روني ًاوهءانمهماالاَقّشاد بع وأ لاك هق وده ود حاو

 هذ -» ىلع هيف ع. عطضا اع 7 دعا اوهومديا م 36 2 ةح وهف نوكف 3 ايناجهنم عفرمالو

 هيلع سالد>او بوب لة :نأوه نول 0 ري_سفتامأو د .بعولأ لاك ةلادلا
 99 8م

 ليوأتلابلعأ اءاهقفلاولاك ةح رف هنموُدبَتف بكل ذم ىلع هعضمف هسناجدحأن مهعفري مث هريسغ

 نمو ةروعلاءاداو فسكَشلا هركريسغتلا اذهىل هقول ا بايلااذهىف

 هس ةراسٌدلا- ىلا عفد. نأ ةفاَعد الماش لها ريتأدر هنأ ةغللا لهريسفت 3 اة

 رضوا ثي دكا ىفو را ازالاب وعام لمدد لا ءامدلا لامشا ىرش وما كلف

 لمسة فيطَلا نود ان 1 لولا رمكمحلا لعتدعا وبوث ىف ىأ داش هتف لشالا مدح

 لاف ٌلامثاوءعب ودب
 تود ل

 2 ات حاف نيرا متابعا اذا

 لوشاك انا ملعفق هولا او ةلسأف ح تو وت وخفف : ةياصالا اتلاف ثدنأتلا ءاه همك

 لاشو هحودمىأ يودي لوقاويلا لع ,ودنماذه ىلءاتل دفا ودود“

 ريسغ ىلءود ولا عالا ٠ نءىناثملاردصملا المت قال لاه لمتد قو امل رعسشاأ

 ل و "لشمال راصمأ 1م دلو لمشماذ ناكامو اليتم يلا لَ يد وهاعاولعفلا

 ءاراوة ديس |لاك اضيأ |هذع 2 وعند 2 ىلا علل. نع هلم ءاطعأ

 رودنتموأ لاق 30 ا رذ لاقت 0 ل 0 هذ_هو :لشاماسارأاهغا

 ةممو ايإ ا

 لجرلا هيمي كم ىف نياق اذاف يور وأ فوصنررتم برم ءلادنع ةلمملا

 ةنانلا ىذس فهطيض
 هءوعم هيك 8 .ديانئدللا

 «م



 دو طضلا اذهاوامثوهلوق

 ىذلاوح املا نمةخست ىف

 اوحر_فكو سوماقلا ىف

 هيمك ها لايمدلا يتياصأ
 هع دح م

 اذكي صقلاو بطلا هلوق

 بصقلا ةيطشلا"لمكستلا ىف

 هىدصم منك ها

 ف طمض لم“ هلا ودل وق

 5 رعبا ذولا نمدح 5

 ها دعبتدبلا فاذكر و جتفلاب

 همرويعم د

222222222222255 

 (لمش) ماللا فرح #2 نيشلا لصف ا

 لما "الاو بناج“ الاريم 0 مدد ما حامرطلا لوقو

 < هاما - - ا 3

 طلعت ل وسد عع را تاعمدقو لمان لما عم لهما لع ال_هث عجب ارا هدمس الاف

 هم 3 5 6 2 ا هدم هع سدو سوس 7 ٠

 موقلا لكأو لاهتشااه.فٌتيهاذاا نمو لعشأو الام تاك ىا.سللا نعدلوالا الومُمو
 و همام همك -

 خير همه لوهةمرب دغو نولوشم مهو لاما مباصأاولو لامّشلا عير اول_ د

 رح - الا لوقو لمس ل اهفدو ريبكى أل وق هنموامصو هؤامدريف هنب رض ىأ لامشلا

 ال 0 رلاهنهَر عاام * امس ءامهلا ىفءاصكل و

 وا ساق 5 عابد

 اردو لات اهسمارص نع ل هوهو ص عنب نام * ريهز نب بعكد مصقفو

 م هاء 9ع هم نهم

 0-2 ود

 مانأ ف ىلاعت هلوق هنمو «س موي عمادُما 3 « لاق درلاوهو سلا تر ءىا ةسودم

 ةرحوى أ لوقو تاسست

 ِبَصَقلاوَّْتلا لاه اناجهلان م «* اهدعاومبون# ذالا وعم 52 هر

 "0 ءاينتاءانعمو ه اهدعاَوملومتم ”:الاد هون « ةناذر ىو تيكسلا نبا لاق

 ١ ةدومععاهد_ءاومتسيل ىأا هذ ءاَومّلومْسم هاوقو بامذلا مش ىوذرطملاعم بودل

 لاما مضار 41 «اكقدصلا معْنباهبلاَبَح ةملحالا

 نمر نا كحاوتت لاَمتلا ف نوكينآنعلاو سر سرقت 9 حل ديف ناتعالألا 7 لو:

 1 و
 قي و نودااك عزاب ىأ نون نمله و «يفناتعالذا لامشلا

4 

1 

 رخالافو َه ةعزدىأ #2 ةاوهشم ةافوشا< 5

 لمشلاك قيرته انهض توخاذا 0 طن ل عفط نمو

 سك لاَمّتلاو لامُتلاَمب راهلعْت هاذا لوما ااو عّودلا نم نوتات لملاك لاك
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 عرضا ب ىف: الع شله نأاو اهلعد_ةالمتاهلمشت جا اعقب !ءلهم

 ةيبسكالا عاقب اهقاذع تدم ءرلذفلا كلذكوزعلا عرض هنم لطب رامدو لفئاذا ةاشلا

 لامعا بلع اع نامل الاّ نعرسكتااهلمشرال واقل 01 اا لا !

 ا رخل بق الذكو وي هنا قييف كالو توما دنا لهَسو ةدران ةلوهشمر جس

 مس هم 9 020 و 22 2 8- 22 و هو ءةضص 5 م

 1 ا ىليلتاافو بوذحلا عماهدءاوم بهدنو لا.مشلا عب اهسنا بهذي لاقفى ارعالاب اهرسسقو

 اهلها وثالث : اهلج اهلمْثأ أو الامم !ملع قلع ةقانلا لهُم لبق و ةاسلا 2 00 و

 11و اا الالالللل |
 لا.مُدلاو



 014 (لعش) ماللا فرح نيشلا ىلهق
 ا 0 5

 2 : ١ 0 ليو 0 39-5 ع0 5 < 83-
 لثمةلا_عثا وعج مه اكس اس.ةريغ ىلع اًض الئامثو تالامث عجلا و# لاهشوأءئب هقلت *

 سشارخوب ألاف لئاجتو ةلانج
 ور اء هءمسومو تق .5 - . مي لو: م و

 لئامشلاهلمعتسااملدو+لانم هءادرن اس -ةها ديداكت ا

 ه2 و م : 2 م 5 35 كيم و م

 قأتىتلاحان رلانملاعشلاومك2| هليةلاراسي نعمأشلا لبةنمب حير لامدلاو يع

 لاقو تهلمقلا فتْمةواذا كن عكالشتساام حابرلا نملامسلا بلعت لاكو را لبق نم
 سادس عدالر ى- 7 هَ مو هم 2# 2--

 اهسنانوكيو ىلعف أرك دن مرت اطلارسسنلا طقسمىلا سعن تان نمل امسلا بهمىنارعالا نا
 ©. 7 - 7 2 1 م 1 . 3

 سس ربالاةعدد لاق تالاموُم عجلا ودفص و

 0 مس ه2 همد5< ع 5. و هموو 2
 تالا ىلوت نءؤرت 35 معقتيفوااعر

 . :٠
 ه1 93د او ه6 وه و »و ا 2 هع.

 لعءلاو لموثلاولامْلاو نوشلاو لع !ىهو ةرورمذ ب >اولا ىف ةف.ة11نوثلالثدأف

 ٍ دك و ٌلمّشلاَو

 مهو هء ىكد 2

 لعشلا حار هيلع ىئستودعلاد البي كلام ىوت

 اهليقام ىلعةكرملاءاقلاوةزمهلافذ_> وهو لالا ىف ىما.ةلاففنتلا ىلعنوكب نأماف

 الا عمل ميلا نوكسي لءّشلا ثرعبلارعش ف ءاجوهدسن الاف اذكه عوضوملانوكينأاماو

 ثيعبلالاق هيف
 هج هسوو و 2 عداو# ل 2
 لحل! تناحونيدربلاةّمصان *« ةيمدلالطأ قولا كيلعحاهأ

 - 0 يم -

 50 2و 2_- ه- 4 0 هى -ع 2ع

 لة لك اهلع ترحو +« اهدهعنابأي->نودنمدباى أ
- 0 - 2 - 

 سان ورعلاقو

 ال
 8ع

 3 هد <, دى هدءو هت دو و رعو

 لمشةفلائماهتابوراطق * امباص ىلاعسلا لئمانسا رذاو

 5: كد رفلابلعشا!ىفرعاشلالاقو
 م - 0م - و 2

 لمشلا حاب رهسلع تست ودعلادالب كلامكوت

 9 ين

 طابا و ا 3

 دقتؤلا لاجشلا تزعو وق ت.مكلا لوقلامشلادهاشو زموهلا ف فذ لأمشلا دارأل مقو
 ع تعود :

 امهلعلوملا لململا لأمشنا 2 0 1١ تيار ل لهما هيلاَرعْتْلرهع انف بون هرم
 اعفتلمتاتفلاعيكتان ٠ ذاوحأ رلالآعشلاتزعو سوألاقو ْ

_ ّ- 2- 

 هديفع موتك هأ ناّداور



 اذكيهنمت رك: 3 و هلوق

 قيل وان»لصالاىف

 ظفلبا يرقى أمسو سب ذهتلا

 امولعإو نمنركت مهو
 هعصم ها ناماور

 ةجرتىف ناسمفزلا لاق هلوق
 «لمكشلا نم لعشو لعمر

 لو نايفزال سدل رح رلا نا
 نإ رظناق دحال همس

 وود هأ وه

 ) لعش) ماللا فرح « نيشلالصف انكي

 ريك لاعطو هب هول "ىذا عضوملا ياو املا عش لام اه ست لوشن

 سا سو

 بيؤذو أ لاملامّتلان عمان اعارت اطلاّن "اك هركيأمىأ لانه بار ذعر هن معا سقت

 م 5سم

 اهانتحاكيصي ىوهيىذلا كاوه « نكتفي
 1 رعاشلا لوقو

 و 89

 لئاَمّشلا فممنود ىممستوروك 5 اورَاَسلا ل تالا يَ ر

 0 تاز راعى أن ي-هلاىدتعذالفلوت اوقتبرعلاو ةسيستلا ةلزتلا.ىتولزي ىأ

 هليضفتى نامل طاخضدب زن ئد_ءادمع_بونأدشتأولامّشلابىد:عتنأاولاق 0

 1 1 هدخأ ىلع هاا

 2000 مو ةل ووم 5<

 لامثلا ضاس ىف حدقرحا دقو فلا دروب ربفءك

5> 9 2 

 لس كَّرخأدق 'لوش ؟ناكدقو هيلع ةزوفف كح دقو تلا !تذك لوشي

 وو وسع+

 »*» للاكيوش ل محامو »* دشن أو فار ءاللا نبا ماكح ا لمثل, دق

 اعلاه اضاهابلعّتوطس « 0
 وس وه ا هاه 0 - ه هس 5ه هول د

 ثوغيديعلوقو لاي ونار جلاله هايج طرفي هنيع من ناداعم

2 

 الامن منًاضولاموُلدَ »* اهعدن مالكا ناالعت ملا

 ريا قلقنالاَمّشلاو صاالدو ناحل بادن نماعجنوكي نأواد_حاونوك نأ زو

 و0

 صان تُعيد بعل تببلا ىربنبالاق لئامّشلا عملاو 4 اييلامُثن مىخأ ىولامو *

 ءاسنلاوخأديرمشلانبورعنبر ةهضلاكو فردا

 املا ل ءأدها نمو * يعرك اداسأ ىأ شلاق

 اا
 وه لمس ه-

 ىلاسهثنماهوأ دبل 1 35 مايتم "قو ور

 لافراتيرىأالثنالفن هل مهنالخ تركت ىأ

 سومو هه مدعو

 حول ب بارت ةلوبلا ىلع 037 ىنأاةَيشعلا تماس

 ا >>

 كير تلال متو نيكستل المت تاغا سا بفو ذعقلا ةيحان نمسا عيرلالامّتلاو
 و 0 5 57 2 2

 نايفزلا لاق ماللادبد_ثةبءاحاعرولاف بولد 5 ا ا ا



 0 اا سل و

 سك (لمش) ماللافرح نيشلا لصف

 ممناع ان ءوهيفو لئامشلاوني_هلا نعزي زعلاليزختلا فو # لثمن ماهل أ 5

 ملابومأاودكب ىح مهيوغأ لبقو هنعاو اف مهن ”وُغأل ىأ جاجزلا لاف ملت نر

 هدو النولمعب اهفم ملضالى أ مهلئاسمنعو م مناسعأ 1 نو ىعم ىل قو ثءلابوةفلاسلا '

 ىريتعلا قرزألا لاقو ايشامنع نادل تناكناوذلا ديت سك اج كلذ هيفلاقي
 و) رزؤدو هس . مم ومو سم ءاها مه

 العش . عزان سوقأ ف »* 3 رظحرانو أ ةعاطق !نرط

 اولاك دق ممنالبنَح بابن مسدل دحاولا افا لع لامشد«<ب باطلا ىأنع هنويدس ىكحو

 سيقلاو ها لاكلامّشلا ىفةغلَلاَمْتلاو ناعو صاد ىلع هنكلو نالامث

 و 1 -2-

 ىلاهشثأَطأطناسقعلا ند دومص 5 ةوفان حالا اضف 3

 ئاسكلافرعب)و قالا لا فورءملاوهو ىلا تربل اذ: ىوربو لوما كاذكو

 ةرورضللةرسكلا عشة داع :رعشلا ف زوما ليسن ىد نع ولاق لالسمت ىمالاالو

 وها ارد صع نكلاعلاو رداسلا ين نموغامناًالاعيفن الألايقلاهش نوكب الو

 ةنيؤماهالع رذأو 3 ارضا عباونيصا الضياع اذ لاو ىرهوملا مسأ

 تمكنا ىرينبادثنأو

 1 "الا ىلا اهب 5 مهناعأ مهتمه لوُقأ

 وووو ءاه< 0
 نأثيدحلافو « العم نبأ اهكعزان سوفا 5 ىريذعلا قر زالا لاق اضالوشلاشو

 هامش ةلخلا وهنيعبك لالا ةمانقا | مول هم هبحاص ىطعي لاف نا رقلارك د سو هيلع هلا ىلصىبنلا

 1ك 007 هانالعطدلالا وكل نأ دارئامناو هلاتعش ىفالو هني ىفعّضون ا يشنأ هرب

 هيلع ءالتسالاو هلناللا بسلا ىلعدملا تناك انو هتضبق ىو هدب لعجد ةفدكسأك اى 5:

 وه ىأرا دس ىلاةندتا لوقو ْثةضيق فوه ىأ لدي عا الا لبق هنمو كاذاربّتسا

 حجوا دارأوأ اح بلا ىذااكَولا يدار حاك- الاد عمدس .ىذلا ل_جوزع لاهو هبا

 رهز لوقرمسفهيو فار ءالا نيا ءاكح لامتلاك اذِدحأ هَل 3 رمل حاكتل كاملا
 سمس مدعم 2 يآ و ه9 م دوه مك

 اقل كد هلوهشمىوب ىزيج ااه تاقفار هس ن رح
 ا

 دع فاشكلالاةع رس وهم تبكلا الاد 000 برشا تالاوت

00 

 سب دسوؤو و تس مس

 لعش لو ضرعلا براقة او عب 0

 | صيس_سيروتنتا

 ىادكع ريا هذ هلوق
 بيذهتلا فهلثمو لصالا

 نا ىن_ذالو "هلمكتلاو

 ها كد ةوالتلا



 اذك قْزلا لئاشااو هلوق
 ةضسنىقو لصالا ف طم

 رز رد دهدهك بي ذهلا نم

 يدوصم مأ

 ردص(حلارقعلاّتهرك هلوق

 ردع هجرت قمدقنتس

 همانعو

 حان رلااهي راقل ت هاذا

 لالش كان طمسضو

 انهامباوصلا اوأطخ ردد 0

 هواصم 0 ها هينتيلف

 ىمدسقت يس هلوق

 ا.-هاعلفانإعلل_تةجرت ر

 هدم ها ناياور

 ماللا فرح ٠ نيشلال دف
 همام اك سد 5 مَ

 تكلا اه هنعيض ل شاشم 037 اهرراوَش ىَثأة فرن ة,عءارقو

 وذىألاشلَمو لَتلَتودءانو لتلسسوهنهنر اهوى أ انا قو لثا ملاَقرلالمللاو

 ىعدال ادشن اونا و 5
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 دهم <69

 مهنلاَتاَتيَل لا تذاوو »* مّتسلا ىذماقشا س شمل تشاو
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 لكك لكلام اًمدرط ادى أل َتلَسَتَي ءحرحو ةمايقلا مول ىأي هناف ثو دخلا فو

 0 ا عمم و 0 ل

 مدع 0 موس 1ةد

 لي لدلا نمهنأ بوقعي مءزو هيأ هت اهلا كو هوي

 نيحْئدشيامّلو أ كلذوُلَسلاو ليلا لجبل 6 ” هامل مملح لم ومدابلا

 رمت ع نوكيىذلا س احلال اّلاو 0 ةىذلاءاسك الدش او دك أليغ ليس

 زا لا بجاحلاقوريعبلا

 لوخلا ىلع ثررماذا 2 #2 قأري_عرصقأو ىلئاكك

0 

 نركُلكب.براغلانوك

 تدم 7 هس

 يعرب انوعو بدت عجيل حدو هلكت لاو ساق ليما هاورو

 لود امل ثالانيَرو 3#

 ثيح يا ل ةلاوءديس نما منَ لاقي برأ او موصا اوركسلا فيلا ل راو حدوولا

 انيرنو الات هيلطتمل.«بلا آلا ءيلّدلاو ”لّملاو رمل قةسنلا بذل فو موقلا ىوتا

 هالو 2 9و
 2 ذاَتنأوةبقاعب *و يلب ماكي دلع ء كتم

 م م 14
 2 مما ول هدد موت

 . حدرطلا ىعوت لمن اطمو » 0 اطعم نيش تاقو

 يلا حورطلاو حورس كفوو دودو د 5 ؟ نب ا!قءيلاعو 2 عنا طضمش عدلا اورو

 لوقو 3537 الثا ثىنببساا نر 7* رب رجلا تابثلان ضع لئلا ةديعبلا

 ١ بيدبتلا ّصلاهقادبعنير يردن للشرع رمل تفرك هر ءانشلا

2 

 ىنعجراَغتساو اهيفراعأو ندلاوا يف لَّسْنأو معلا ىف يذلا ّْشْنا فار ءالانبا غغش ةسحرتىف

 ىدعلا ةغبانلا لاق دل مسالدلتو ليو
 مو”  ةضصد

 الجو مهارادعاللمْسَْح 353 العدل نحن لولو انملغ ىد

 مهتلاوب ألاف هو لئاستو لن ا عدباو نيولا ضيقَلاملا «(ل )



 نوكست مل 95 وطقلار اليل لاو رطل اوقف ف ىذلا ض.الا ٌقرعلاو هوندا

 3 مخ صا لتلاوَلّلاَو ىلعأ ايفنيسلاو عاركن عامه الكت هيلا دعاورالا تل 3

 دلال كامذت ولا رثك لتر هس 1قْئاسلاوهتئارعلا لس كلذكو لتئانالق
 895ه 00

 3 دوو ىأ فسلم ها تالفوعو ٌتَدْناَف مذا اال كام

 موقل ال الملا لد الا نود, طب اواج اذاالالش اواحو نيدفر ساو ىلا وهلا بعدو

 ةنيمدلا نبا لاق نوق 00

 كلاهو قاب لكك وسوأل الش 7 هنيطق شيرق 2ىذلاوامأ
 71 04-5 مث

 هه
 0 ركب ش واذكار ءالا نبا رادلا نكست ! مقلاو

 نع 0 0 12 كلا الصقا ا 3 ءو 4 ره

 2 رطل

 مو ودو /” ع 65

 لو لمس لول ل توا 5 2

 ىشعالا تركي ونأ لاقو تافصلا ف ل ةارسكبألو ولا ب« هيوسسلاف

 كلذكو ليلقلا فيش لمْشلا و دراطملا للا فيفا لولّتلاو ىوسىذلا كوالا

 باهل راج لتمر ءالانبا ا عياراعرك ذم راد راشتم ظافلاالا ولولا

 ىاكلار رتل بناكلل السب در لق مث هن اللام لس لتكن لاقي و ءكةباعلاف

 لش لعق طشنلاج و راف يغالا س ] ؟راراك العلا لاقي فار ءالا نما نورك لاقي

 ملال تل ل جرو هددت كدة ىناال دكت و لد عسر نور 0
 م

 ارش طداتلاهو هيغمأ لعن مهمفذح أ امى ضخ معللال.لقلْمْدتُسو

 لَمْ ٍب حال اال 0, 0 3-5 ىتماهرجلان :ةئزرأو قكلو ا

 هيديرب ل قو بحاصلا هيدي رياذه ىلع يحاشلاو ملا ل.لقلادْدقْلا فيغللا لرلا ىنكيامتا
 هم س8 عا ٠ و هما: 7 1

 ل-رولاف ا اىذلا بحاشلاو مدلا مرق ف يد سوه ىدمالا لاقو فرسبلا

 و
 ةفرفت طار طخ بولا تش لار ءالانبا هلم ناتشل دوو هد * 6

 تهد مو سر هس.و ىءورد

 اضعيهضعنْنا ارطق عنب لَمْ َد لشاَسةموُلَشاَممام و سفك دقوءاملاْناَر طق -لمالاو
 9 هادع

 هم ةراكدلوت |وةهنمو مدلاكاذكو هنالسو

 (رسشع تا برعلاثاسأ :4 )

 لا غاركن ع ا.هالك هلوق
 ير ليلشلاومكسحملا ةرامع

 هطسو ل ءقو ىداولاىف ءاملا
 ءاملا همق ىر- ع ىذلا
 قرعلاوهو عاذفلا ليلشلاو
 روظلارقفىفىذلا ضيالا

 امهالك كليلش امتدحاو

 ىلع الم يفنيسلاو عاركنع
 هدي ها لفأتف



 ىأرهمةءاورلاو ل مكتلا ىف
 ىصم ها ث درسا

 .(لظر مذللا فرح * نيشلا لصف
 مو

 ناىَذْنمهللا كيف كرا 1 ينال بالا كر هم

 سيلا مال اقكوهورسكل الص نمءايلاوةيفاقال لَن لح

 لأكل بذحابضال موب 3 اال لي دوما لدا !ميأالأ

 عزت قوما زقشتال مم ]كالا وثدللا هنئااهلشألاقرامنا وهدي ت لشاب الءارفثلا

 رض لاو لاق * لكمال تاماهلا ىلعان ر رك ف دشنأو بصنلاتهلناك الرع وهيِيشف مالا
 05 لص سس دع

 لّشالو ءرصت ةسناغلامو * هنمرصْسد-نالوقأى ا راسنا

 ا راج شنو ردا تسسدعرعت :رهزالا هريغالآّشال 0 عمسألو لاق

 : 2 0 اذ_هىفءانعممر رمت لوقو ردصموهوءاعدلا ىلع تاما ىذا واعطتال يودع وذ

 ( يا بادشلاو ةيفاقلا هل رحب مز اكون هنالرمس كف لاشال لاو كزاوعأ لش

 : هلوقك َتَتالءانعمىرعزالا لاق * لسنالٍب اصلا نأ 4

 مهدد اع

 ىروُكتالنتدَسعتاتنأ ااذا * اىربن ن أمسح دانيل
 9و

 هريغ نم هعم“ أ لولاك يعم نعجنالف ديس لوقباسارعأ تعمسو ىرهزالا لام تعال

 ديلا فو ثيدحلا فو هديت لش لاقي ولاه ةئيدرةغل تشو ةصصخةغل هدي تلك بلعث لاو

 نماهبالدي رام ىلعا اص اوال ملا بَصعْلارمتْمملا ى م اهتبدُتلت "تعط اذا هالذلا

 و وهي 1

 دعس مولهدي تا ثيدسحلا ىف و نيشلا ماو ريالا نا لاق ديلا
0 

 ا - مكددمو © مود 000

 يس أننك ةلطدب 7 مالح والشد مالسلا هيلع عسي ثيدح فو

 لكلا اذهام لاقي بهذ ل غاذاف هريغوأ د اوس هبدصي نب وتلا فْلاسلاو هعباننملوأ

 ليال 0 نءريعبل زك ىلع لك * رعشو أف وصن ٠ حسم لِملّتلا و كيل

 اهيا معربا وامك انم رار ججأ عت

 عدلا قوفس مدت ىلا ةلذلغلا ليلّتلاو * هلسثآلا ف سرعلاراسٌكيلأ ٠ لاقل اليَّشلاو

 لبقو هريغو أ بول نم عردلا تك ليقو اييكلا تت را ناطلا تايرناو هليقو

 سوأ لاق تالا عماو تناك امعردلاى م

 حلها هيف ص راعاهل لش َتاذتاب هاه نقب

 عل لشلاوليلشاه-:عْزدلا لاقي و هيلعا هلو امس اذار لكل مث

 هس رك



 ماللا فرحت ع .نيشلا لضم

 دوس اهرئاسواهاتك اشثضَسا اذا ءالكشتمتو ةلك الأ ءاضيبلا حاعنلا نم“ الكلاو

 طق امورشا لب لك اوشلاو ةاكااشلا ٌضرمالاءاشلا نملكسمتالاو لكشلا نس ىقد أ[
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 ةلكشىهف شتاكش اهلد نس واهازرعوأ ةأرملا معلا و مظع'الاقيرطلا نع

 رسكو نيلاخفكيشلا أَ ءلاةأرملا ريسفت فو لكشتلا ةنسحةلكشمةلكت ثاهنا لاق»

 كة كلاي لكشلاو لدم لكشلاو لذات اذ ىضوفاكلا

 كرداوهنطرباطّلِفلا ل لكش تاذنأ سعا لاق غلا وا ًرملل لكسشلاو
 سل ”وو

 2 1 ا 0 6 0 رمل رك
 ىدد

 ا ده-9و

 مث كتل ذاوئسقلا هند لاب زهاوش < هس انتضوملاةدسسشل 5 '
َ 

 - 5-و

 ءاح 02 وهن رس توا اذا و د 0 ديد رصد علكة
1 9 

 همس د

 معرسسو اءاطملا فصوو جاما ١لاق داوسل اديدشاغصنوةرشسلا ديد شاص: نشل الاورلا أ

 مل سس ع5

 اودروأ دقوثانرمشلاَر مث لم لكشألا تاتو لاك 0 لكشألاسايقن ءاىماربملا ميم 5

 حادتلا ىذلارعشل ا اذه

 1 سايق وع اًموع #3 يتتوا 3 اهبولغي

 ةدحاولامامتل ار اواو «لكشألا سابق عباركا يعم# هرعش ف ىذلا ىربنا لاق

 لكّشلا ىنارعالا نبا ةَيلمحة ردس نعي اه ةلكشأ ةانسنمةيحووأ *« را لاكو امره
 : : 2 تا ع 1: 0 : ع 4
 ترسعلا نم نط لك ولو أ سها مسا ةلكشو رجأو رفصأ تاينلا نميرض

 لو وا اره )2< و م وفلان دفعا نا هع اا لا
 ةاوشلاو ةلاجرلا كولا ءارمثلا اجلا نعللذ لك ةرمسملاو ةنسملا ليقو ةلاجرلا لكوشلاو

 50 2 2 8و9 7م 32 ىدص هم 9 5 8 0

 ديلا فداستوهليقو اهباهدودلارسيللشلا ل ةصوعلا ةكوشلاو ةيحانلا
 ةهس انت 0-00 م 3 وة

 مهضعنو لاق هيلو للا للا لاق هاتر ذاتر لت عالمي
 دْشنأو ع اناقمالع فتبسم لا هولاق ث

 هاممدش 7ةدالورل سو اةاد»

 مدننا ليو اهنا لشَو 3-0 رج نباولعا موب لس

 ع كو

 ءاءدلا ف ىلاةدو شقا ىلا 5 0 دقو لأ الجرو

 2-5 مؤلم هموم

 لاش و القرم ولعت يمال ارتكلا لات لكمالو لدي لاش

 ىورلا ىرضال او لاق كعباصأىأكرمْمَعْلَتالو 4 «الو الإ مال نعطلاو أى رل ادا ان 1



 طبض ةأرملاتلكسو هلوق
 ”هلمكتلاومكحما ىف ادد ثم

 لاف سوماقلاامسوعسو
 نمهنأباوصلاو هحراش
 عاطقلا نبا هددقاكرصندح
 ررحو تاتنلاب يلا ها

 ةععجم هبنك

 ماللا فرح 031 نيشلا لصف

 أ و لاَمّتلا للف ّسلاَرَه * كلآو اوطا اهتم ىلءاندأ *« لاكش :الالدالصنمتعم< *

 تا تن ملاعتزع هوني 8-5 ارت نوتنشف طامي

 ْ لاك لام هدو دنا اولاو هيا يارقنالل ن وكتنأ ليدنا فلاكشلاو اهتاوذ

 ْ اغا لاكشلا نال هيهيسُمل يللا هي لكسشت ىذلا لاك ثلا نم انهذخأاا و لاعءلاوهو

 ظ لاَكشلا نوكيالو 0 + ةرحاولاو ةقاشس ثالثلا نوكت نأ 520 معا اوقثالثفنوكي

 د هبلعهلتا لص بنلا نأ ثيدللا فو يوه لوكس مسرتلاو ذل قنوكيالو لع رلاىفالا
| 

 | لاكشلاراهيشت ةقلاطمةدحاوو لد ١ اوقُالئن وكت نأوهو لكنا ىف لاكشلا» نأ لن

 | ”لءغةدحاولانوكتنأ اوهىل-.قو ابلاغمتا اوقثالث فن وكي هنال ليلا ىذلا

 | انناو ناسك فالح ا ديعن رايي ور انوكمنل وهلدقو ةقلطمثالثلاو

 | ةياَنمبف نكيلف ملا كاذ برين وكينأ نكجولاه الؤافت ٌةنوض لوكتملاكهنال ههرك
 | نأ لاكشلا ىارعالا نبا لاكسشلا هبسث لاوزل ةهاركلا تااَرَرعَأ كلذ عمناك اذال قو

 أ دقوروصنموبأ لام لاكشوذل اوكستمسرقو هيديىدخاىقو هاجر ضاببلا وكي
 دقو كثدوسع 27م هي

 1 ثالفلا لحمل حرمالا م هد ريل مصرا از هدعشتا قطعا ءةداتقو ىور

 ا همو_ ع6

 | ىنملا قلطهلوقو هنيعنيةريغص هرغىذلاحرقألاو ىرقزالا لاق لتتم وأ ىلا ىلط

 | وكيت لاكسشلاةدسيبعو لاو ضار اهيفىتلا ثالثلا لكما ءْث ضامنلا نم اهيفسدل

 لوكشم زوو راككوأ ضايبلا لَك الخ نمديو ةدحاو لجبر ف ليبجتتلا ضاسي
 ئدوأ هنأنيعدانلا ضءننع حو نذألاو خدّشلانيدعنلا ضايبلا لك املا ىارعالا نبا

 فدروو رضشلاولك اّلاو نيكسفلاوم ومو قرلاو ل دمشلاو :1 فتان ةراهط فالس

 ل 0 ةققتعلا «نلتعملا لشد للا اوةلك اثلار روهطلا ىف وذم راض آثيدحلا

 | نمنذالاو راّدعلا نيبام لك اّملاو نذدألا ةَمضتِمْورلاو عّبصالا نم تالا ةسقاستححام

 لبقمنبا لاق هيناج ئنلا هلك او .ضاببلا
 انف_تدعا رس سمس 686-

 اركسشتو اك دق املك ل 07 ىتملا ةلك اًممويتدصتادعو

 | نادك ,ءاثلاو قالا فتشمل لسرايا سرلاةلك اشو

 - و 3

 ؛ركتسااو ناسا يتاجنستفقز قرا ىّريصفلا علم ْندَأ نم م نيدفطعلا ر ههاظ

 7 ماشى اتم امرك ند ثنا فىد .درئاصخان نأ ث ردا و ةفطقملا ىهورصالا



 ءللأب امس حتا * نيشلا لصف '

 و 5) عدو ملل 2 2 5

 ىوربولاق الهوندا قب فص نكلوولب فولوا ى ريشا ام :

 لوح يتاانولا ماني اطلاع تلة صل يعل قاتل ليذو اهيا ع تيبلا اذه :

 كشنأ و رقما قاؤعبسلا ورجل اىفالا لكلا عمن اولاك مث 6 رقصلا نيع فص لقد

 دوم دع مسموم 5 3 هجر

 الكش أ فوبامدنما عب هنَعَس 7 ٍةنعطاناز اًرووط اره ندفو

 مقل جيلَصناك لس قدما الامال انتر مور اوةو همن ٌكتالَةرْحامههوهفلاك

 اذهوبت تفشل نيعلا قش لي وطدنأب ب رن لامس هرسسفا نيبقملا سو غمنيعلا لكشأ

 ىأل اه نيسعلا قيشاتنسف ريثالا نبا لاكو ةمدقتلا لكلا نمنوكينأن كيولا ردان

 علقت ثودخ فو السما لكش !ءام لاقي .بوبحدوةكوهو ترج نمو اهضابف

 ا لهم طخ لكو حير صر مدلااطلتةىأالكْشمُد بنل ردن هسنعةللا ىشر

 6 # س9 مسار م دع 2 هلو ءف <

 ناددسنتأهوقمان او لحل بعل لش مكس هضعل عش أب 1بيقلا

 حودقنوبعلا فودورغلال كش 5 قي لطم هد ممتع

 1 ورو عم

 ىأمدنم لكس هءقو اهدولج كو هورغ عججانهرورغلاو اهقرع نول انه ةلكتلارَيعدناف

 ةهم د

 وهف بابل كش ماو همعأ هلك أو الوعي بخ لا لكّشو راسنا ش

 باكل تاكْشااضيأ ل اقيو هنتتطقناذاَتاكلا تما بارا هتداذا لوك

 ريغنم باك ن مهتلقناذهو ىرهوكلا لاق سابتلالاو لاكالا هع هتلر أك ن"اك فاالاب

 ياسا تاكشو لك عسجباو لاقسعلا لاكشلاو سس لا عايمس

 كلذ مهاور'ناهاوقذ تاه ولكش كيبل لكسر لكلاب رفلاح أكو

 يادي ستر بقا نييعضوب طمس ل راف لاكبشلاو لكس عجل 7 لاكشلا ليما

 200 راضي لاكشلا و اضل ,اراوزااوه د وسن كأ بة وعبلا لت :لعبقما

 ريدصتلا نيب لاكش تددّشا ذاريعبلا ن تلو لحرلا ردا هتان لا كلذكَو ناطبلا 3

 قلك فذ وحن هسياموهينا نفنييناو ضورعلا نملوكشلاو ايش لكما بتكلو

 ينارعالا

- 

0 

 ىنلاةيادلا ةلرنجراصف هلو نمور 1 - اهنمتونلاو نئالعاف

 نعم 9و هريطلا تلك لاقي و هريسط :لوءلءاف قفا وامرودالا نملك امأاو 35 رو

 ةمرلاوذلاههاسنلا هب طر ةءاضيي سس لك اشيل لاكش لاذ باد

 بصتلاب الك_ثسيذهلا

 ةعبصم هأ ةياورلا ررحو

 ىلا لكبش مك هلوق
 بنعلا لكش سوماقلا

 هأ لكشتو ادددموانفحم

 رعد

 دار اهدواح ىناتوهو هلوق

 هسه هرتكا ما اهدواح ىث



 ىفاذكهداوس سف هلوق
 عبضلاو بيذ.تلاو لالا
 ريضضلا 01 0 3

 هبتك ها نا رات

 . ةعمصم
 سهالا ىلع لكشأو هلوق
 سعالا لكشأو سوماقلا ىف
 ها لكشو لكشكس تلا

 خللا ىلع د د> ىفوهلوق

 ثيد--ىفو بيذهتلا ىف

 هللا ىلصىننلا ةفصق ىلع

 مأ جلا لس وهيلع

 ا
 ةاقمبلا لستم انا تاادخيسدل ا قو هتقيلَخو توج ع اًسىلع

 6 ولدلارسكلاب لكلا و هلاعثأ ُك اهكياعلسقو هدصقو هيذمب نعىأ مو ةياع
 م 2 ماع

 هتروص:وثلالكشو ةعانغ قرط هل ىألك | اوُمودٌوِيرَط اذهو بٌكذدلاولثملا

 5 6 اه

 سلا رفبالا لكشأو ةروضمل تور وص ةءوذشلا 2 ميما اوس ١
 هوي هم لا 4
 عسالتأو السلا هيلع ىلع شيدح فو م 0 1 3 ةلشتلملاك تأ روماو

 اهلا سارعي و ىأ نفاه لكشت حديد و ىرقلا هذه ل ئدالوأ نم

 ةجاملا «الكشلا وتلك“ الو اهرهأ هيلع لكشف ةاهياهةرع ىلا ةفصلاريغىلع رظانلا اهاريف

 جامل دشن واهل واهم مكتيامفةهاتشا ا اولاورومالا لاكشالا ثلا

 لغو ةحالامهو لكس أو هيورن الف دنعانا لاقي ىمدالا «لاكشألا َنودلاكمالا يو

 هقاوس طلخت ىذلا مغلاو لالا نملكش الاو دحاو ند“ الووش وملك اشو هلك ةجاعلا
 هى« هز و

 اذكن ولمسة اناول' الانمكلذرغقرلوقت ةيوهنوأ كملع لكس أدق هن "اك ةريغوأ هرج

 اطلمحادق ةرجنو ا. هايشالارئاس وف لكشالاو داون متلك بف رمسأ كلوقك اذكو

 جيجل تاير ردا رخانم © هصمخاطواخ لكشأ نسيت ةمرلاوذلاك
 مانا لولو

 لكشأ لج تنام حل َ اهزامدرو مك ىلسقلا تاازاغ

 ةاوعيف كلة شون راف علا د ارعالا نبا ةرجو لابي ه.فلكش الا ةديبعو ألاف
 . كل سا اهي

 سعال لقهنمو ٌلكشأ ما ذهو ضاسلاب طلت 4 ةلوّشلار ثلا و ةجمسةرفصو

 دحاو قعمْتلكَح اورامخالا ”ىلءْتلكشأو طنش اذا مالا ءلكشأو لكم هّدشلا

 ديردنبا لاق ةرجيو ضان . همفناكاذا ٌلكْشأمدو ناطلتخما نانوللا ب رعلاد_:ع لك الاو

 ءايشالارئاس نم لكشألاو هديسنب الاف هبف نطل ضاسبلاو3 وة رمعلا لش أ مدلا ىعمانمن

 لاق ردك رج رهت يلا بر رضي ضاس يل وهى قو طلتخادقض اين مرخ همشئذلا

 ةلكشلا نوللا ماو هناولأن م نال لش“ الابراَفَمَو ه لكشألا يلعب را طئاشك /

 الكم عو داوس نم لورين ملك شعبف لاقي و ْتاكشا دقو هنمزععلا ىف ةلُكّشلاو

 دعو أل اق ةليشمسكع نعدقا ىشر ىلع ثددحفو ننعلا لكش ألحرو ٍلكشلاة مَ

 اكفنا *لوشىهفنيعلاداوسف تناك اذافنيعلا ضاس فنوكت رجلا ةثيهك لكلا

 الو



 ضف

 لغتي سنع ىذلو 5 تاي لسْأبىدلاَنا نابع ١

 ةيضاَرهشبعو ب 1 صان مهمهاوق ار وشه هوبيسلا فلك الكل ش ةغلامملا ىلعلغاش لو

 دصحاو ُسدكاوردييلاوُدَرعلاو شا ىارع الانبا لش وهف هرم, نالف لسا

 نانلا َبطَح مالسلاهملع يلعن ث يدا ىف ىعَّتلا ىورو ردسبلاوهوُلْعَش نلْغّشلا ععبو

 ىلفشلا(لسغشلانوكم ونيغلا خشب ىهريثالا نبا لاه ردسلا يع نشل نيكل ادع

 بحو نقع ا و لاسملالاثمأ هلع حرت رخو ربغشلا ىلع ىوتليعألاَِ ولا لس

 مسا لطف (ل طفش ) تايوهو قالا لك أ أذا لصوشو لّدْفَسِارعالا نبا مسلك

 نبالاقو َقَدْررمْلا ةيوارركفّسوأو ال (لقفش) درا عشرك ةقرئالاق

 رد لولا لم ميال اذهل ضالو لاير 3 نرغب وارمسسا هنولاج

 ضال قاعي رين ل لسا سأ اراهيفمهدح أ عمت ةرسصبلاب عار زلا عمن وكت راهسأر ف نععارذ

 ن 0 اةتاهلقشت هل اوُقاَساهَلَمَم اولاعفرك ذللامس|اهنماوقتشاوَّلمَما اود ىحاهُطصَتي و

 هتف دقو لاه هى راندا ذه ملم لاسقيْرولالمَدلا ىارعالا نبا حاكنلا نعل

 لْمَدلا ارامل هملا ىلاعتهلنا جواك مالسلا هيلع ميهاربا َباَسنملوأ ثيدحلا فو

 اريبعت» ران درعاذا لقوسو اراكوو ال -تررتاذالرلا لوو لاق نررلال قو ذخالا

 ديبعو ا دشنأو لوُكشولاكشأ عج او لاو هلا فلاب لعد لا( لعبشإلاب#
 < ةهرمادص مدس

 لوكشيىل نسى الا ناف * الا داب ايات
 دم

 0 .نب مزن تالق فورت هبحاصامهمدحاوّلُك لكس ادون بشل لا اَمتدقو

 حاوزأكتن ا - اوىلاعت هلوقىف ءا ارسفلالافو دلك اشم ٌلكاَتو 2و أو ل

 9اس ع

 طقم < افهلكشنم رح آوأرقن محاجزلا لاكو راو ارق هناف اد هالات رح اوساننل ارق

 1 هالا كلذ نم ىأ هش رس [باذعو ىأ 1 تاتو ر

 لكس ىلءاذهلوقتلثلا لكشلاو عاف ع زتافرا مالا ال هلكت نم ُرحَأ عاونأو علاق

 اذه لكن ماذهلاقو هتالاس لمى ن الف لكس نالسفو هاشم ىلع ىأاذ- مه

 هلممْلك اشنلاوةَقَ املا هزكحاَتماو هشة ىذه لكشأ ذه وهوحشو هن رض نم أ

 ىفو هستقيرطوهتمحان ملكش ناسنالاهك اشو تلا داو ودق ندا ةيحانلا اك اثلاو

 شفحالالاقو هنود حو تير ط عافت اكل ٌلكزيرعلاَلو ملا



 مدس-ة:حباهام شكدقهلوق

 دق ظفان ششك ةجرتف

 نااورامهلعلف شك امشن
 هرم هيتك هأ

5/0 1 1 0001| 
 1 1 نراحومللو

 (لغش) ماللا فرح نيشلا لصف نذل

 ةمرلاوذلاق هدب ءاوق عبرا هادو نم' ىثلَعشملاو |

 ارآز طاولعاشلان "قلاع * ادع تاواصلا َتفاَومْنْعْضأ

 زحارلال وق هلثمو ىربنبا لاق

 لعاشَلا نمجاهامسكدق « لجالج نم عاقلا تارمَشحا

 | نكمل عضاوملاهذه نم برَملا نكمل ىأ دسحاو شو سك بابشلاوذفانقلاتارمتجل

 ْ مخ 1 عطاك ضعبلا هضعب روم مدأنمةيدابلا لحأ يئن ملا مسكي عملا

 || لانو باح س ءلهنال همفْدش ٠ ضوم اكر يمرقبشخ نمئاوق

 مه

 0 لاعشاوُدد لعاشلجرو لاعسمو لَحسماهدحاوا يفد .اوناكق اك ملأفريمخ مول

 ا نباتا نب نمتأ ها ى ومما انطالاو ةبانطالا نب ورع لاقل _هفدلس ءاونبالو مان لدم
 -. ١

 ىو مبمقوع

 هام انمديرهسأ مداؤتما رسب سلا

 00 هّللا فاو 5 اود اذا نيذلا مؤقلان 1

 لالا 1 ىلع ن نس دساقاو #3 مسهتاراجو لا ْنم نيعناملا

 لعاّش اوم 2 رام اذا مالو ساكنأبا رد 0

 ظ ارقص اسرع مأ ةنعطلا تَعْشأو م تامزاملاساذا دارا ةبرقلاتاعشأو

 2 ا

 | نالعتو مكرم حليو 1 ىارعالانبا نع هأنملا رثك قل لعن و

 | او دساسمل لشلاو رشاد لئبكلاو لغشلا (لغث) ص وطلا ع ٌملعسلاَو عظوم
 وو دي سوو

 ةداسمننا لاق لوغشو لاغشا
 و سه امو مه 1

 لوُعمل ردح أ نأالو لملع »* ثدعاتتوكتنا ىلا .ارعشامو

 نثو9و يتدوص م2 2

 | ليقو هلل غاشانأو هبلغُشو هيلُغَتْس او هلَعْسَأو هبوبدس نعةرخالا الغشو الغش هلغش هل ةشدقو

 ا ىتلالاعفالا نملْغش بلع لاك و لوهتموهفنالفلةّدقو ف يتملاجل كتارا

 | امناذاشاذهو لاف داعتلا ًااماولاقفةغضا ا هذ#هن ماويككتو لاك دق مسام ةغيص اهيفَتَدلُع

 لعاف مس لا مسكت ال اولاق را لتااخملا 8 وضومبجتلا نأىنعي افذح اند

 هي ا” 52

 / ليو تسمو لعل ن نمّلْغش جرو تقسو ءلعات ميلا مىلءادكي نعكقشلابو

 هلّل_هفال هنالبّسنلا ىلعمنأ ىدن عولاق فار ءالانبا نعلم لخبرو هديسنبا لاق لوغتمف

 هذا مل و

 نبا اهاكح ةردان ىهولوعفملا طفل ىلع ةريخال الغش َلْتْشم لجو كاذكولَهيلع ءىعع



 مابا (لعش) ٠ ماللافرح * نيشلالصف

 انأهتلعساو لثملا ىلع حاهاسَسعلممشاو اهتعّرسار انلا لع اهيبشنلا ىلع عابس ننس

 لمس اوريزعلا ليزنتلا فو راثلالاعتْما نمدلصأو لئملا ىِءدَقْتاسأرلافْبدشلاَلَعسْشاَو

 نب هديا انج لاق لكم ارد صمهتلعح تئشناوريسفتلا ىلع امس بصذواست سأرلا

 57 ع عا هس مدل

 نم هلك هن ال ةيعللاو سأرلار مد سأرلا هلوقىف لسخدو هسأر بش رثكى أدت سأرلا َلتْماو
 لطي نيرا ةتابلع رثك نارطقلامهلبا لعشأو اينو رثكن علاتآعشاو سأرلا

 2 ا مو هوو ك

 لعشأو ترشتنا ةثوثيم ل و برح ةالاريبلا تدين ماهربغ نود برك نمسا

 لاه اهي ةراغلا ىف لكما
 بساع هوأدا ارم * عطا لش ليا

 نيلارسكيةلعتسة بك لابو .ةقز ةقْرفتملا5َ هرمسستنملا لعل ةراغلاو 5 ب ةراغلا تلَمْشأو

 اي 20

 * لل لأ يساو عربا لا الحر بطاءربرج لاو َترشئنااذا

 اروكوٍماَصَت لواط »انك لاعزلاهلعْش تنباع
 دارك قا لاقبدحبو لك كرر ذا ف زتوك لعمار ةيلاعلا ليما

 نسدنالنيعلا حوت لمْ قير اكنالفءاج مهلوقامأو هجولكف حركي ىذلاوهو لعمل

 ررطىربزادشنأو اههمرصَأ ىأبلعللا قّرانلالهْمَأ
 ةوةءع اك هم

 ل“ ثلا قبرخلاك مصبح 03 تدك اوماديلا جرح اذالاساو

 ةزح وونألاق 00 ىايعللا نعاهقر ةرقلبالا َلَعْشَأو 0 2

 لعشم لك ىو نمو لءشأو * ق 2 م لاذ نامزداعم

 روك ذم تاغللا نم جدر فامو ةجندر غب ليلا ناوبهذو مهريغو سانلا نمش فرغ ُلوكُعّشلاو

 سوم ع

 ةرحوو لاق اوقرفت اذاريراعس لثم هليلاعش موقلا بعدو هعضومىف

 ليل مْيقْطعماَقللو »* اهقباوَسمنم تاماذا مح

 لاق زورا ارتقوا و نع ان ل ءىثلاؤّلعَتو

 هوو

 لعمجاورب ىدانف اق »* لع مالغ قوس نم ند

 21 لا ا طدأتثاكو

 و بيد 8 س0 ى

 يامال نمر يايا -# نك ألواهمذىرسمتبان قرص

 عفاثتنأامسشب ل عشل كت * لفل قم و



 ةمقيعص ل ثم لعشا ععجرو هلوق
 0 راص وح تسو
 مكسحناىفىذلاو باسعلاو

 سوماققلا هعبتوريم اك ليعش

 لوالل هد 1 دوصتق

 بابعلاو بيذهتلاهيفعبت
 ها لمأتف

 لعاشملاةدحاو ل عشملاو هلوق

 ىفايلجلاهذه جره لعل
 ها محمانلا نمل حنا اذه

 ' ” (لعش) مالا فرس« نئشلالصف 0

 . ياللا لثشا لاب ىارعالا نبا قش لالاغ دي ارتلا فرت سنويا ليقو يمك
 انةنافريناندلار نيت ثيللا لوقامأو برغلا الكبهبشأ ذه يرمز اننئروىئاهاقَمدقو

 ا اوم او اهترواعولباكَلاَت :رباعاعمجسأولاق مهنأدب زى أو ىدضالا اوٌقاسكلا نعىؤر دسع

 1 لك اانا سفك لنسوت ىارعالا نبا 00 شين اذوب رييعتلا اولاكواهترتع

 ةيحانقهتيصانوأ رفا بدو ضاسلا َلعٌاوُلعّتلا (ل) تاَستوهو ٌلْصاَّلا

 ش قوكيدقو اهل خدت ىتخ نيثنعلا ىدحاذخأت ءالمشرعلاش 0 اهنم

5 

 #5 - ثهس87 ىيتداال سا اش

 21 ءالاعْماكلذكو ةذاش ةريسخالا هلعشو العش لعش رك بدلا وهو لاذقلا ف

 لاف ٍلعّشاذراصاذا

 اهيل أعشا حيت ىلع * ناب كو بدلا ضاهتنادنبو

 ١ ” المتن رسفاالانالتزمهكيلقنافنينك اسلا ءاقتلالفلاالا 'لرق ٌلاعسادارأ

 مضايبلا ناك اذالاقب و هيلا فورخلا ب رقأب 1101 رمل | نط شذا ارضا
 بح قم

 1 معة ًوهف هدد ناك نا و غبضأو هف بنل طس موف ناك نا و هع اوهقس هرفلا بن ذفرطيف

 طلاخ اذا ىيمدالا لاق و ْزُمةموهف ههديفناكن اذ ف وهف ٠تبكص ددلا ليتل غلب داداف

 ل هالوثكالاو لعّشلا نيل 2 رملاو عسل كلذ :ناكنولئ أى بدلا صايبلا

 و ه6

 قايعللا لاو تيهتلاف اهل تعمل ل ار رايه العتب بطلا فرانلا
 موو اسوقورك ات

 هيفْتكعتْشاام ةلملاَو 3 كر مالا نظملافٌتحابرانلاتاعَتسْما

 3 و7 2

 1 راثلا يقل شنب حت ملقى رواج مشل ىردزالا اق اهيفلءشأو أب طملا نم
 وادع هع

 مي بولا للا ءلوّشلاو راو للا ايس ٌكذددو

 دا دو 5و

 درسللاق لع 50 نأ وس اود لعمل او

 سود اتت ع نه ف سد

 لالا دليعّملا حابصت 35 انهو بهاقب ربىرتحاصأ

 مادمت داك 34 ,اسلح عمره ناكر زعلا ديعْن رع ثيد فو
 ليلا ضو

 سرفر لو ليدقلا لمْ او :لءشملا هلسشملا"ةليعشلا رعأن أو تزَمَقورَعانأو كة لاكو



 مدبو (لقشش ..ماللا فرش «. نيشلالصف

 7 ه-

 ليشملاوبلملا يلع رومات َراذااسو

 اضي تمكنا لاق 0 رلاىلعفمتلالامالا ئاسكلا

 ا رار 3 اي را -
 ا 5 1

 8م و <

 8 نا نط نملدامالنأديصوأ يوقع عزو يول

 هد 9 موس ود و 2ث

 الوم لفعل ى ارش لَ لإ نوت اكو لون لن دقو نْيْشلا فدعا .

 م م ملل م لل

 هستقان نالفلختو ةافدملا ”للطشملاو ةيفس هلا لضملا و لطلاب از هلكش لكشو را

 لك امتسفص ذالك ارشلا تمكن ولوش» نرعل انيستا الح اذا اَمُضدو

 تش سهو م وه هو ١

 ل اشدةو هرفصلبضتولبجرلا لكتو ايلساهانب ارامل 1

 م

 قيدَص طن الة لاقي قيد سا للا ديتوأ الح .رقداسي ثلا مالسفلا لاو

 الو ةفرعم ف فرن, ال ىرهوخلا لاق لدبهبو لسحر مسا نيا ارمي لِمحاَرَش  (لدش)

 فرصتا هر شح نافتركلاوف شح الا دنع قرص ىلا عجلا 6 ريالا ؛ وسسدنعةركت

 رعاشلالوقامأو ةيهع أ امناللب و ارسل رافو رعهتالامهدنع

 جارتشموفىلا ناسا « نعي قو قامو
 ياعيد فكلسو الو » اليخ لسا دارأ ءارغلا لاق

 هقلاىلا فاشن هفلاو ألي رخ ىف ناك مسا لك ىبلكل نبا لاق ىنراّضوهلاةياكنونلا فذحب

 «(ليبحرش ( 0 .رعلالاولدالا تالاقو ,رصم ناكل كلذكت اكولذا عب صد سل اذهو لدوزع

 فا ةدوهف لاوأل يا: ا لاا ةيمع أى هلبقو لحرس الحر

 1 اىلا فاضمهنال هعابشأ 00 :ربج فرصل عدولذا يسلط اال هنا ىلا

 لاح قاض عف ذرلا لاح ىفاعفرب نأ جمني ناكو فرحأ ةثالث ىلءامهال نافرصنمام» :ولاىلاو

 باعيتسالاف .(لذرش))» لعأهللو هللادع نوكيا ضفملالاحفاضفكوبصنلا

 لاه. لّذْرمّملا نة نءىدسالا ث رهان ب سيق ة جرت فاتلا فرح فربلا د بيعنبالا
 ىابرلا فبيذستلا (لقشش )ب لب وطلال جلا ةم_هعملاللا ذا لدم سمس أنا
 هد.
 ى اهانلمْسدق نولو ةيريناندلارع بكت فقا ارعلا له فراس دهب هلي رجل ةلمشسلا

 اء

 هريعراشب للا لمس عبس ةرجت رع ”ََمْدَّشلا تسلواران دارانإ .داعابروىأاهانرمعا

 هلا سوماتلاف نشوف
 يعم نأ ح رذو مركب اننم

 نا رع”لالاول.الانالهلوق

 رهاظاهانعمو مكحْلا فاذك

 .ةجرتلاىفةيت الاةرامعلا نم

 00 اهدعب
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 ماللا قرح: « نيشلاو نشلال مذ 00
558 

 (لبش)
 ماب

 .ه مدس ٠ سومه م

 مساس ايو ابصلا يرتفع 001 هت 3 سد الا 1 اك

 5 ربل بلل 3

يونم هتعمل 001 يئأني لحرلا ىلعءان.ثلاماذا ْ
 مدقمو ءا

 انبوقرك 0000 00 0

 1 ا ا اهو كونا 0 0 0

 1 0 قيلاوخ لام ى ربنا لاق اعز هعسألو هت ديبعو لا بالا فنيكسلاو

 رديت بانر .زالورعوأ

 ه9 <

 و ساكت

 000 1 اوشة رلعناصغ* الا طش 5-0

 ١ .لاّيسلا لولالخ ىرِدمم / ونا نسف بارعألاابنركا أ

 ١
 لاق ةفيتحوألاق هاضعل ” ن دودو ضيبأ | كوش ةرصن عئاملا ل اوهديسنبا ردللا صب

 أ للا ةاورلاضعيلاةولات هبلاوه لاس اورع عوب أ لاقو رمل ن ملاطاملامسلادابزوأ

 ١ لاخ* الا فيهم ا ودلاك نبللا لثمهنمح رخ عزئاذالب وطضيسأ كوش

 | 011 كايتو ىداوسلثم .« لاجبالاب تركي نيفام
 اناا .؛ عضوملاَسسلاو ةليسهندحاو
 ا ليم أم لاش لابشأ عج اوديصلا لردأ اذادّسآلادآو لبا (لبث) اف كارمن

 0 ةعذج ب : ند لجر لاك لاَمشو لوو

 [١ 531 دواس مم 5 هدربقاد عناب 4

 : | ليسو : ةسطكألا نوكيالو ُبَيوالوُبمل بْن فَلَبعو اهذالوأاهعمٌليسْتْموملو

 ٠ | تدبلائلتمالغلا ناك اذا ىارعالا نبا .فطعئأهيلعلّسشأو اًمَكاذال ومَن مالغلا

 همأعمراو ونا ىشماذا هنعدسعوب ىوراسمةديز زونأ رهط اوناشلاووبالاو هفايابسو معَ

 ْ | ةأرملا تكشأو ل ع عملٍ كاهل يقروسنموأ لاف مالا دو ليسشم هىهفاىوآو

 قلع هيلع جوز :لفاهدال وأ لع تر رم ضواهح و ندع تماق لبس ىوهفاهدإو ىلع

 تيَمكْلا لاك هناعأوهيلع'



 فر (لس) ماللا فرح : نيسلا لصف

 بلعثلاقو هيوببساهاكح تأسف ةهاالاوسلاسأ تأ سو يحوم ضراف مالو :

 هذه ىلع لصالا ىفوا اواهنأ لعل دباذهفنال اوس امهداز زول ًاأىحق راوج راو الاوس ءوالاوس

 ةلوسأو لاوس جنبا ىحو لوُؤَسةغللاهذ_ه ىلع مر امالي لظ سل

 هلاثلسأ أو ل_-وزع هلوقو وهدلسو دريغ ةلسأو ىَر وا "داب الارق 1

 كاَذدُم باذف بوذيالناكرف ملا نأرك ُدرُ دولا وهو ننال رطل حاجزا لاك رطقلا يع

 رك ورا

 ضءنمالكن مو بلع لاق عدلا نر ماطر :اس ليسءامو نهلسلملا اداسأف

 هم ومد م .ثضاومإل وسل قام

 هنمو لاطوريكف ءلردأامهنمى الشو القي هلوق المسال غءامو ال.ةيوالقي تدجو دارا

 فورعم ل.سلاو لويس هعجو ردصمال م |لث اسلاريثكلاءاملا ليسلاو ريغصوهف ل

 قم الاىرهزالا لاق تاساذاراطمالا ايم ىغو هلم هعجيو»املا لسمو لويسلا جاو

 ه9 «وز م هي

 ه و ظ وما المصموالسمو رسم أهعج نم هوزومهم يغلب اضءاملا ليسم عجفب ررعلا مالك

 رئااظناهاو 7كم اناكم اوعجاك كلم هنريلو لس و لسبع نزو ىلع هنأو ةيلصأل ملا نأ

 ىذلا ناكللا شيل يلا نوكي :دانالسو ال والا مواليسم ليس لاس نمل عفمليسسلاو

 نال سابق ريغ ىلعتالسمو لأول م ىلعاضيأ عمو لب اتي اولم#سلاءامهيف ليست
 4 ا

 فءرآو فدغر اولاك اكليعُفب ا اوكلذ ىلع عمال عسُدم "و لعسفم موهألا سم

 ناو ليسسسسلا مب لاس لوقت ل 5 ركاب ماضيأ |ليسملللاقيو نافيروةمأو

 عءجد ع

 نعي لاح أو رجلا هي شح ىنذلا نال هنمدشأ ف نحنانءقووديدش مى اوعقوك ؟رصلااني

 ىشعالا لوقو ليسا ليست
 لئاوسلاك دلع رك ٌكَتْكَو 5 هلككتودرصلاَلاسكيبلَ

 ليقو اهتهرىخ ةيرالا ل عتلاس تلا نهلمقو فنكالا ةبصق ءلدتعل اررعلا نم"لئانلاو

 نافل رع ءوتلاطتساىاةرغلا تااسدقو تالا ةصقوت باق ت ضرع لاول ها

 مسد هال حلل هدو لكن متلاساذا سئل اتكباستو خارمتلا ىهفتق ةَتقد

 ابناجلحرلاالاسمو ءانعجوهو يزول كيت ونلامهضعب ورواه دنع أ فارل الا لئاس

 لاو لاسم دحاولا هت |
 98 ص امس

 ماعتالاسملا تحسم * هد داوس يملا ىلا ىفناكذت .

 ا ءافطعاضيأ ءالايمو

 هعجو*املاليسمو هلوق
 0 ةراسع هو لالا ىف اذك

 هاملا لي_سمو ىره وهلا
 ما لا عجب اورليسعضوم

 فيك .٠



 تيل تان دب وت ولا هن

 ىناذكه سانلا كنرتا هلوق
 اذهىف بطللاو ىلصالا

 ةباورلا هءتعصنا لهس

 هعيفع# هتك ها مهفاف

 (لوس) ماللا قرح“ #2 نيسلا لصق كنت

 ةلسمأثيدحىفو قالا بآل مرت سلام بكي هلهسلا ىرهومللا . نيسلا مضي ىلوبمهلوسلا >2 ه_ اناس 03 لي ه

 لمر:لهسلا رج بارو ليمان مالسسلا هيلع نيج نأمال سلا هيلع نيس لس | لتعم ف
 سي ونال لا ليس ًأدقو ةقلطناك نطبلالاوساو معاسنلاقاكدلاب سبل ن شح

 ليلو بارغلا لهّدلاو هتعيبطناودلا لبأو ودها هيت أن طبلالاسبناو”اوذلا
 دى هر و

 لاق قا ارعلابرب و ناساَرُك ى نال نك ل ليهم ىرذزالا نايبكوكل, .مسو ناسا

 ليهس نساك نالأك و اكوك قاضيا موأظ نءلا قب رط ىعارا حتا ال. يسن نقاتل ووو

 ةيرو الم مسزاجلا لهأ : ةيؤرنبد ةّينيمرا ضرأب ىربالو برعلا ضر أعبج فوزاخابعب

 رعاشلال اه امون ورش هانا قارعلا لغأ

 هد 10

 عذار دوبللا اق لطم عاطملييسانا
 وسو ودم

 ' قتلا عدم لالا نانسأ 520 :ةييسلا تلاد لبالا بات دنع علطب هنا لاشي و

 وساق ع ,

 اذهىفكلي وتانأو ءاوعأتاطمشلاهللوسو شكا نكد سفن تلو .(لوس]) ءىركلا

 2 نو حو
 هذ الايض توما دنع ىسفن لوس ألام هللا هنعمتلا ىذررع ثيدح فو دانوعرمالا

 زيزعلا لب تلا فو ةوغي وأ هلعغبل ناسنالا ىلا هبديحتومب زوئشلا نيسحت لو هوستلا َن نآلا

 < مور منو 59و .ه ماه

 لك 01 1 1نتمداو السباع يومي لوفاذه لج ريصفا ع مكسفن أمكل تاوسلا

 9 سه ع

 0 000 كسلا 0 0 وبلا

 اها نأ اهتلتما اوهوناسنالا ل 0 ولا نكاكون و هريسغا هأمكسفنأ

 ةطغ اواقنتسا برعلادنعزومهملوّسلا لصأو اينلاد وم نمءويغو ٌلطابلا اهبلاطا ير
 هزهملفهيفحارلا لاق زمهلا فيفت ىلع هءاوملكت ف هبفةزمهلا

- 
 ود وس هو

 لوداع جبين مل او *« مهد كرا لالا تارا

 ْ ظرف ا ىتوم وما كلوسّتدتوأدق لحوزعهلوق ءارلا:ارقزمهلوسلا لصأت أى عليلدلاو
 نمترشلا تاما نرئسالوسلاو. هلثمُثوسْتلاو نطملاةاخرتسسا وسلا 'اًعلأس لا كنتم 17 . - - 00 ءقةيع 6 ه

 . لاهءامخرتسا هل فس ىذلا لوس "الا هدم#نبا لوس عوق و ءال اوس رضاو وسأل رو نطملا

 لوسالا لج اج مس ه اييوداب ضيبلا لصتسلاك كّذهلالضتلا
 ةأعا وًلوسلو سب لوسدقو ل وسلا راسم ى لوس باسو دوس *الا َتاَكَسلا لجتامدارأ

 هو ة

 لاق ةمطخ» ةمدغت ةمضشالوسوادو لابد ءارتساءلشسأى ىذلا باصسلا نملوسألاو ءالوس

 هج

 ءال وس



 0 (نهس) ٠  ماللا فرخ « نيلالفف
 -ع -9 2 ١ و

 نءا ىع رافأا نعهسأر ئظأظد و ىشعىذلاو هم )قو معن خرب خه قمعو هسأر ردن ىدلاوه

 3 نم 2 1 .٠

 ةأطأطمو ن دوك لاي ةَمشملا ةلاطم_سلا قارعالا نبا . اًةطاطم ىتماذاٌلحرلا لامس فارعالا
 تيأروروصنموأ لاق لي وطلا ُلطْنسلاو لودطلا لمس اونيطبلا يظل لطسملاو سأرلا 3 5 . 1 1 و 5 01 2 02 ءو 1

 سو عل 1 - هه دنع موو

 ْن هزات لدتا 4 ل“ الطتاساوإ نيس ؟هلاريغص لمَ ناهضلارهاظي

 هديا مضل مضل لبسسدفو ةنلادضالوُهّنلاو راو ذوو بهي ةبسقلاو

 لهسلاكلوسلاو سس ايقريغىلء مظلات ىلهيهيلا بستلاو ةيوشللا ةهلقونيللا ىلا :لكلودلا

 ااه فضي ى دلل لاك
 الهيلا طئاغلا لَو بولس هنع « ٌتعطَقناوحالف'الا طرهاذا تح

 و وم

 كوع هيوم ع الاو الا كيلعتنا لهسةاعدلاىفو المس هريسص هل هسوهلوهمس ل مسدقو

 فورطلا ىرخم تب ربى لاءانمسالا نموهو نا ضيقت: ضرالا نمل وسلاوب كدلعف دو أ

 هوز ترس مولوقوهوهد- طءان .ىلعباؤاج اوه تك هَسدقو "لوس ضرأو لوهس عمملاو

 | فو ندا نيلزاناوناك امدهب لسا اولزئاذا مونتلاَلهسأو لوسلا اوراس موقتلا لمتساو |

 ىلاراصادا لوب لس ةيلقلاّل يقسم موقيف وش لامشلاَتاذذسخ أي ع راها رشيد

 ةلوهلا اولمعتْسااذااولمسأو ىداولا ن سد ىلارابص هأدارأ نرد ا دنضوهو ضال ن ملول

 ديسللاف ةنوزلا اوامعتسااذااوّررحأو سائلا عم

 تك لكم ببكر أ اونزك ناو 5 ىقرطو ىلغس له تلافاواهسي نا ١ ا

 قات نيباها مدارسنا 9 ل ةياح فص ىيرلا نال لوقو !

 00 هاك

 لهاسلاو ريسسملا ل. مستلاو ةلوهّسلا فكري ىلسريعبو لّدوأو فرحا فذف“ ءاعيطبلا
 «كءعءه يس ماعلا سس م-وع#

 8 هاا رز يس او ار

 م كت

 وود يو م

 هي ل ا هدا لو لالا نع محلا لهس لحروو_ةجرب

 -هيوث

 ريغنيدملا لأ م اهب يال لبس سلفا ول هةةفصقو نسهساموهو

 و وماكو م

 هلم ضرأو:املا هنع ىجحي لمرلك بارت لهسلاو" هلسلاو قا للبس نيتنجولا عفت سه

 نبا ثنللارع-غل "يلو س عما لروصتمول لاق نع نصمت وهل ::لهستاقأ دف "رلوسلا ةريثك

 ضرالا ىلا بدني ءالعلا نيورعوبأ نيسلارستكيدلأت اذكع ل ميلارصلا لما لاقي فارعالا ١
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 (قطنن) ٠ ٠ ماللا فرح « نيسلالهق ما

 م ثلا صر 8

 عب لاهل اذاةاطتلاةزو #2 ضو ةيضحءابم اد درب

 وأى ارعالا نبا اعلاط عاشت هلالشعْناوتارَب ربا عشا لبقد دوُلا لسا لالا بدع
 || ليوط لوطرمتو لطرع- لحد (لطرغم) هتينكك اريونأوز لال أوما «ةناؤر لي ى وورد د - هدم

 لؤوطرع-نمافركنوكي نازودعدق نا لاقو ناشلا تنافي لا "لدم "الا نموفو نرطضم
 ئآ

 ا ١ لاك رعشاا ىفءانعهسامناو رثثىفهعمست لولاك طوُفَرْضعئارنعو وف

 (لغمح) لولا لوما صاير فبيذهلا «(لمر“) هينا طرا لعد
 هدو 00 هسه وذ م سوو

 ْ *ةةاوويسملاو اهلثمةرس او نيسلاونيغلا ةلوط 'لغمسم ةقانو 0 وطلا ليالا نم لغمسملا

 دوعيفرجلا فهسفت قل أردو هت عطقناذار هاطلَدْدَملاديعسو:أ (لدنم- )ب ة ةعيرسلا
11 

 ةعجو فورعم ل ذسلا لإ هارضدانزاأ قش زب اومن ةيلاقو هانم

500 

 يلوانسلاو لتس رحاذا عرذرلا ليتسدقو ”ليسندحاو عزل نموا فيستا لب املا

 1 0010 ى هددددوشظ موو
 نملبتسلاو 0م فمر "ةلدسلاو ليل ةددحاولاةَردلاوريعشلاوربلان معرزلا بان 00

 نب ضع

 1 وأ لاق رمش لاق المسبق هيلع رعراج ىلع ةفوكلاب ردنا لأ ثيدح فو بيطلا

 ليش دقعتلا لب نزلا ناسا بايئاو مفاليسلاى :ودَعلا باه دولادنع
 ٍ ايات

 همهم

 دقق همامأو حن ملاطاسوخأ لقد سمسا كلت هةفادع٠ نما ذهابا ديول لب

 دود هما

 ١ نمعضومملابوسنمفالبلا نوكينأ ازورصمريغورم لاو نال .دسلا صءمقلا اذه هلمشس

 لاش لوطلا ةغاسىأ ةيالْْقببءأرما ىلا لعن نافعث د فو عضاوملا

 اظل وعد د وه ادءوم 0 موو 5

 مانام لة هاأو فخ ههرجو لبس ذا بوث ليسو فالمشسبو

 :: قب ةَر ئيرصب لجلب ساو هظفلرهاط ىلءالجنونلاونيسلا ىفهو رك 3مهاكورب ريثالا نبا لاك

 ا لينصنبالاشي و رادقةرصبلالهأن مال _جنب-+ مباع نموهو ماك ناج

 19 5 ةمدمص اس 0

 مهلئاف لوب اهبنو ةكد مجول امترفح هعدقرم» ها داصلاىف نكذب

 امد ااهرك ذةينيمزابةبر قلاش (02) ٠مل جيحلا] ار

 لاجآو ترض[ دق انمّلبقو 0 لاكسةراغلبق ىلا اايالأ

 للا هولا (كدنس) عتود الطاعة هضوحتالماذ لتس فار ءالاّنبا
 سدو اهرخ هم موس معه سا ن) و سور

 م ركصف شجولاداط_صيلنيب روما سلاذا لسجل لدي ىل ارعالانبا فلنا بروج

 لدقو ةسف كالي يلا لطْتملا (لدنم) طذاذسا نع شدبلا لك اير اطّلَدم- و
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 م4 (لامث) 2 ماللاقرخ « نيسلالضصف
 بيرغلا ىف ديبعو أ ءاورىذلاو ىربنبالاق مهدنعام ىمقأ عل الءاهدمهلوقي هد نعام ٍِع . 5 ىع وللا د5 ا

 007 ل مو هه و 1 5 89 3
 ىعاسلا لماسلاو مسنن؟ بد رغلا حسا ضع: ىو لاف معا اوهو مسن نم ىلع 9 1 ١

 -و و 5 000 هل ا 7هد 5 1 0
 اذا لمت هئيع تلمس لا شي اهوقف نيعلا لهو هشاعمحالصا ىف حاصعلا ىفو 3 عل !حالصال

 هم مووهع مع 030

 ني ترعلاثيدحفو اهأَعَد اقسام تع لمس وكلا نو ةامعةديد هج تكف
٠. 

 نأ 1لييلادع هول لاك مهنمع السنه ا 0 و هيلعهللا ىلصىنلانأمالسالا نع اود هرانيذلا

 اهناورهلا نعم وهو اوشلاداهأةفلمَسلاَن روكي دقو لاف كلذريغبو اتاهعةديد جعلان

 لقاك اذن هنا ل قو هلثعمهعي ص ىلع م هازاخ مهؤلتقو هلة مقاع 71 اولعق منال مهب كلذ لَعَف

 اوام نيت كريب وذو ألاقو ملا نعمت تارا إف دودحلا لرُتَنأ ا

 -- و وو ده

 عمدتروع ىهف كوسيم 03 اهقادحُ اك مهدعب نيعلاف

 كا بيرت

 1 < مذ ىارع لاق لاك ئر نا لاس ىهسفهنعأقفالجرب دره املس

 مدءاو 5ك

 ةناضفم 5 21قو ةريغضةملا ”ةلموسااو هينا رص لاهسلاو د
 0 جوف سدولا

 ن- عساولا فوداو هل بقو ةماولا طرألا ملبقو بارتلا ل مسلوعمسناكمو ة ةريغص

 رباط قو 5 لومسلاديدكلاب انا سدقلاو صالاق ةد_سعى أن ءضرالا

 نيدسآل اوخأدح أ لماكلا عب رلا لاق مكسحما ىفودا زب عسب رلالاق ريطلا ةريثك ةدلب لسقو
8 

 تامعتلا طا ةعسر |||

 قاالفام تسر هوت ١١ الوطالو اًضرع ةمتاهلثمام « ةعس اللات أحر
 3 0 5 5 هع او < ه2

 هل ل1 قادتط هيك الد ؛ وتشير نمكسراول دي 0 اهب هْشوولدَع

 غأ مك | نم ةضسن ىف ا م وو 3 292 5 6 0

 لثنمالا قاذك انلمالوق اليوسغواسهم مكيعرلثمال *« اهبلوقبلارارحأئاورلا ىرت
 : برذهتلا فو مكحوللاو دق بار ءالاع ننس الا لاجللاو و حابشلا فين كيال وسغلاو

 لمعلا رانافط مكتوب... قعر نال ذخ يفد فالاذخاي جوبا دو دسأ يوم 3 2 3 0 3 ط 6 04 0
 تاءاوراهلعلف قلع ىوربو و عع 5

 الاي دظمينتك ما ةريبكلا ةروُراقلا هوب ةراهترطلا لموسلاو نيعلا اقفي هناك م اكلدحم ٍديفاعمد

 مسا نسا ولولا لقال ومسلاو لاعسلا لامس 0 1 .و>-لاقيولاق |

 هلئممدقتىلستلاقو هلوق | لاك ىرهوجلا هلاكل و َقوهوزمهلا,ءايداعْنب لاو مسلا تيكسلا نيالا برعم ىنانرس لبر

 وصى رب نأو ض فن ف عراب ل اجترت ا مالا اا
 تسسناهلاو ىدعسا ععمانأ

 هسهصم مرتك ا عمت ةجسرتىف

 ) رسعشلاب برعلا ناسأ 3 وز



 6 اذكرامج» ىوذي هلوق

 هدزو ا ومكح ا فيلثمو ل مالا
 ظفليراعنوءامركلا فتوقاد

 رامسىولب اهلاضد ناك

 لاوسلادالوأ ءامردلاىلا

 رام« ىدزالا لاق لاق مث

 هلوط سقدالب ىلعأب لمر

 ةياورلاررؤ اليم نيعيسردق
 عم هأ

 ىفاذكه لا ىرادبن ءالوق

 هيض وربك رظناولصالا

 ماللاف رس « نيسلال صف 6
 : 0216 ننال دج ٠-0 قا

 رج نب الاف 0
 .لمشلااهفاصتأ ف عئافولا ل: 20- اهتيعأسدلمالا فسيعلارجارل

 ةمرلا وذلك ىعكالا ن 3 آوهسو

 اهأومتالاو .يرافصلا تالق « اهتومعن كتيب غ ْ
 و

 تلا لم مشا * اسي ضاي ملا لامسأ كلر * دشنأوورع كأن را

 لاف لام لمت عجلاو ألا نم همفام سك ف ولسا ىف ءاملاةسقب رلوسلا ديس ا

 قلذهلاذئاعى لأن بةمما

 لاعتلاد هريبقيصل اداهيصن» ع »* وشل مَ مفاهد روأف
 : دسو س بوم ةقوثه م و

 ا مضل عورفلا محن ذ مفاهدروأف ىورو عورفلا نحخ !يتورلاتلا د ردسلاب اريعلادروأىأ

 ب الئامملا فمي اوهاذ دع هب : ورلاف رابتروربل مع 9 ءاملارطا اهدروأ ىأ

 |طقر "الاد _ُدحسلاق ليرخا ندلا اع ملا 3 ادع زمساو ايدو ددهتلا نيظلاو تاجا ”داوبلاو

 لع اك هع

 ةوادالا ل 1 اج ويرن مدا هدعيب )ءثدد->ىفو #2 طل الا لعسلابنلا 3 3-3

 همك يلا قياه لا ءانالا لفسأ ف قبلا لقلاءاملاكد ردكلاب ىهو

 #ةعج 42 كول 14 مد
 : جر ضوحلا لكسو: هلمسلان مدا 1 هريغو بأ ْدلا نمالعم لعستت

 ٠ دل فايعبلا نعل يلقثامالا هنم

| 
| 

 هم تنده ع

 امها ارقاهص امهم »* اها ةلاور ع 0
”- - 

 هو 3 مسا قت ل . ءءء لوك - 3

 امهالكهيرشف حلالا لمدتو امهااقب ,ذييذلاو"املا العمد اليلقاهوام حج رخولدلا تلمس

 يقمن يقلق عقال املا نوكيا دودو اًضيأدنع

 7 :الوأ ام ردا اق ىوذباهلاّهسْنأك

 تيمكلال اق مهني لصأ مهني لعساو العن لمست مون لقتو
 و هل رهدو ةمدعس وو م مو

 اوادحباو هك<ناوأقا' *« هلاوقل نمالا دوأي ناو

 هذوس ثوم 6 0

 لاهس)نمو مدل نمر 5 ومألاف مهدوعقى أنتو

 و هو مه 7 07 )م 5و سب 1

 508 اعوقر 34 مدس هس ع ل بضاند ”ارنكلو

 3 ىوون و 5
 نها دبو ىرادب نعم ماعد هبت ىأارلام رولا ءشىىذلاو ىربنبالاق ميسم وقر

 ا ؟لردءالر وعل اديعبىأ أرعشلا دعي نالف لاقي هروءامر 1 وك دلارعسيىذلاوهو مسن م ىلع

 ْ ك1 يي يلا
 هددعام :



 0 120 لل ل ل فل و ع ول

 وذ (لع«) ماللا فرح « نيسلال ىف 0
 ا

 ١ 1 مو و - ةدع 3

 ساسمراقفل امهم فاو 3 ٍدياطملوبقلا بح سي ىلدهلا لطءملا

 ديرفلا نم“ هلسلسلا لثمهيفى الدب ضسفرم دار ًاواضعب اضع هشباماهسدر اا يدارأ

 نمقو+ ثمر اولا 3 هوفود.ىد-ن مور انور هلسأسلاو ئنلايوش *لا لانا نجلا

 نوداقي ىرسالا م هلق لسال لا ةنملا ىلا نوُداقُيماوقأن مكي َرَبَعث دس ك1 ىفو كلذ

 2111 سهر

 نملك همفلخديو :هلسلس مث نأ سدل . ةنحلا مهلوخد برس كلذ نو ك.ف نيهركم مال_..الا ىلإ

 كاندكو ذا لمس درعا وبامصسلا ىف هنملسْك نام قربا لسالس و ريخلا لاعأ . نملك لع ل“

 1 رعاشلالاق لل سوك ساهتدحاو لم رلالسالس

 الالقامتَركش اكو وألا فعلي 7 ىن:اول نكس سلا نيب, لح
 هلا ا

4 7< 1 

 ىقئىريىذلا ل ل ككوهو لسال وذ لمرو لسالسوذ قرب 0 هنالك ليقو

 سسم د ةدع

 ةسماخلا ضرالا فورعنباثدد-ىفو داق ل لمرلسالسلاو ملينا

 ىلا ملسملا ف ز :ربلا ىلارعالا نبا اند لعهضءبدتعم لمر وهلم مرا لس الك ا
 دعو ماو موعد

 لس وليد هلل لس هنمو ضب لست ل 1 ئث :وفاداكبالوميلاعأ لست

 قو را ةىفتد ًراذا لسالوذتودرو باصسلا ضرَءىف_تلاطت_باامقربلا

 تدهن هيو ماذح ضرأب 0 ارك وكفالا لام طيوهؤلسالسلا وو 500

 سال حورلا فسةللا مالغلالاقيو لسكسلا ىنععوهل. قو لاس ىلا ءاملاةغالا فوهوداَرَعلا

 نسل لاو هلوق ىنا رعال اد تن الهنا نمي ل سسودس يدل ا ليل

مت مهنا كه لْمَّصَم لا ودل له كيفك
 توقابم دعم ىف ىذلا ءانهدلا لمعلا تادقع 

 لاو عج الج نيزماقلاو هاك دم د عد هداو دعه ع 7

 ليه ناوصلاو هاش |[ ل٠ لوول و لاهأو لهو هله -بوثو نا أل ه-أو الوهم لمست بوثلا لَم «(1«)

 ؛ ليحال الهلا نال هل مهلأا دعس ف ةوءىب نمفارعأ

 ما سون كلذ لعد ناهمف 25و دهد

 6-0 ليتم لزم عنَي « لوا لق
 5 قو * سيرلانكا« « بلعتدنأو ءانلا نم ءاستلا لدبأف بااعّدىذ دارأ

 ال لا تأراجأهيكشيدس> فو بايثلا نموا للا ةفيطل مءانلو ةشاعشيدح
 هو 7

 ددسعو لاق رازالاىه :وةءالملاريغصت هسّلملا دل“ حب هْييسلملامنأ آهمملعو مل و هيلع هللا

 داصقأ جر لاقي الامس بوثو قلح اذا قالخأ بوو ٌلكسهتمد حاولا قالخألا لاما

 ع هو
 ءانالا لهفسأ ىف قس لملقل اءاملا هلمسلاو ىجاوزلا نعقلناءاسكلا لس وسلاو نا هربو



 ضعباذه ب دلءامنههلوق

 مدقت لي وطلا نم تدب
 هظفلورشةحرتف
 ةسحرة فطن ند اهحرمشف

 و ||! لسالس بصل ءام نم هل سال.

 ها

 لل -:ب نعمل يقوهلوق
 لعاو لصالا ىف اذكع

 للسن ع فرح ل سل ستي
 عا دعيدهاثلاليلدب

 قمدقت ملا هينربشأو هلوق
 امنت راش اوكو رهنأو راسةج ر

 باوصلاوهو ىربنبا لاق
 هلبق در وأو اعرد فديدهنال

 هتك ها كلذادهثياّس

 هيينم
 ل لوعقمللءانملان وغصب هلوق اود

 صرب ةدامىفمدقت أم 0

 ءا ةملانءاقل أزمس 5 ةطيضن

 همم هنتك ل رمال

 هلوقو سل.-لمبوثو هلوق
 اذكهلساهلوقي ضعبو
 برذهتلا ىفللدمو لصالا ف

 كلذ سكع "هلمكتلا ىفو
 سنعه مرتك ما

 (لساس) ماللافرخ * نيلالصت 1

 ددبال اوةلسالسلا دهاش :ؤلاق
 و و6 ا. كوع كده وي سد دو
 لال .وهيروافو طبررو *» ا

 8 رلاه تر ضو ىرج اذاهن أل سلستي عمل قو لال با ءام نم بت ودو لاهو

 200 ةل ل ااكرصب |
2-5 

 وسوسمالا س هل. اه يدرك

 للسير رلاهنةمىت ردع 2 لاهاي 0
 ا 20 هلم دم وس ىو

 4 ا ثدللالاقو 357 كسلا قحاب فصي كدر 5 0 شمالا طاسول بلس

 ىَر قالا ىف هاما لكيَو للا فلسا برشاذا فاصلا بدعلا ءاملاوهو لسلسلا
 هموم

 ةحاورنهتادمع لوقو هيفةتنمصانأ ]هيل بلسو

 "* ماس 0 01

 : اليل ااوَقيَحَر .رلا نون نر نانجىف مهبردنع منا

 أ 0 للمس بار لا قلل قلل لبس !ليمسلسلاو راحل
 أ (لقغالا قوهونيعلا ما ليبستس حاجزلالاتو تآرقلا ىفالا لدسْلس عممأ ل ىارعالانباىاك
 ةيوسسد لثم نحل | قنيع مسلسل سوربغ اهتفصل ترم نيعلا نآكف ةسالسا ةياغىفناك

 نأزوع السلس ىلا يوان ةوقؤركبو لانو قاريسلا هرسفو ةف_ددهنأ ىلع
 ل

 | تان الا سوراقفاومنوكملهثدنأوهفي رعتلك رمال نأ شح ون نون نيعللامال بسلا ن روك

 | ليس نوكيت نوعي ئراقلا ىلع لهسأو ناسالا ىلء فس ام من قيفوتتلا ناك ذا

 ار تالا لاو ءارحالا قكساو في رعتلالّمُث هفعل ازاغصو ناك اذاف لاتعنو نيعلا ةفص

 ارب ,/راوق :ربراوق تناك لاه 5 فاالا هبذ تدي زاحو فم ناكو ةبآس أر تناك امل نكلوةسفرعم

 اها السلا لع لع نبدمم :رفعجو ا لاقوالال ا يدا لدا دلت ساعت نارلاعو

 ألق زئاجريغأطخو عفنيعلا هذهملا اليسير رلسهرسفن 2 قلخلاوةرََخلانيباهف هن
 و -ه ع

 عرب قالا فل |وخدلا لئهس بدء هنأ ءانعمليدسلسو لاسابمو لساس نبع

 لاق تدصوأ رود قف ىرت املا لّسلستو تالسبلس" هليدسلسلا عجو بيسالَسوب سالم

 هه مدعوم
 لل :الو دحاهملا بدأ #2 *املتا ملعٍمْتن هفاخادا لطخالا

 1 مد ه و

 جلا« ىميُو لكن بينو ءاملاه,فصواسع رو هبفةنوشحالذلا يلا ليسأل او

 س 8و 2ع د هدمسو ءتومصع و ل

 فيلا درفقيربل سا - لاول ل ستمو وف قرى سدلاذا لفتت بوثلا لل ىلايعللاهقيقر

 رى ةم- ي < و ل ى هو و مورو يوسع و

 ناو بول مهن" 0 ءلرش ؛:ضعلو ططخث ىب 3 ةوديف ساسلمي و) ول 1 تم اقدسو هيسدو

 ااا تت تل



 6-8 ليلا مالا فرح هه نيسلال صف 8

 », و و ميعب د يدع او عم

 نبةرصونبمهودزاوهن ماو بق لوا سو ىرهودا نرا وهنبسقنمدسقن لواسو ءاملا

 كوألا مام هن هتادمع مهماهلا اوبس مهما مسا 1 00 ا

 نامصلا بنا يَمقراف 00 نذل 1

 لاق رقلارثك نارها الابعضوم ما ىلسو

 هي لا ل 1
 رافقدكيىف قافماعَت 57 راع م 1

 داو

 ماه

0 

 تسهل و مادقملاونألاقو ىربْئبا لاق
 ه5 20 ل تدوس

 درو نمو تكن مكرمو ارك * ةيثق عراصم كلو فب

 ل فرات # او باهل اند 2200 ارذانم هم ىهو لوداعلا مهل لاقي ىرباسو سو

- 

 نس ةعافرنب ثرحلا ماضي سد ىربنبا لاق زال ازوح املا نير يشك ملا دنع مهمافا اهب

 - - 5 و

 نب ورع نب تاواح ننام 20000 هرطنب سمن لسيقو سند ءنبىدعنب ةردع

 رعاشلال اق ةع اضن فاحلا
 70 ا ات 5 صد

 دودجويبعل# ةاناحأ ن كلو ع لذا ازعل ابل

 س9 ع

 0-0 ب هب واعم نب ةعصعص نب ا اول يلا بع ِء قاريسلا ىحى ربزتا لاق

 رعاشلال اوشن ميفو م يف لحب .ر مسا نزاوه نبا

 لوأ..ورماعمت اراماذا «. ٌةَسسلْمَعلا ىرتالسانااناو

 سقلاْ سمان يتابز رتل لوا عام ولا ةعص عصبة سه نب لوس وةَعَدَءَصْن صاع ديرب

 000 تا ارش قولا ةع ةعاضقْن مك نبنيهلا نب ةناخكن بكلام نب ةبلعت نبا

 نب سهاع ىن أ ةعصعص نة ىنب نموه مامه هللا دبع ةيدتقنبا لاو لاك ةثراحنبةعبر
 نا »و 9 م ها او

 ني ناس ْن له ذب ىعو مهما اهمال لوأس ديت وفر ءنةرصمونو نال.ع سدق نم ةعصعص

 تن امد دويل زخم لوسرات ديس 8 .«عحهل تناكو ىلوأ لا يسم ىبأ طهر ةيلعث

 لسالَسلا و لاس ولستملا (لس) قفانملا أنها دبعةت لولو ةمشاحف

 لزغللا ليسا سور ا اهات يلا فلهشلا السلا بذدعلاءاملا

 ريبكف أل وق لسلسلا د هاش ىربْنالاق هانم مضلاب لسالسلاو هئافدو ةتب وذماَولط اف

 م95 3 ا و 4 هَ مص ع

 لسلسلا قيحرلا نمىلا ىهشأ » هرك ذو باشا ىلا ل .دسالعأ

 لصالا ىف اذكهز ,و>انملا هل لوق

 ةدعقوة دم ”لمهع

 دمع 0 ها

 اذكهمهيفلجرمساهلوق

 ها ررحو رظناولصالا ىف



 (للس) .. ماللا فرح« نيسلالصف 6

 نأو ةكملهأ عداو نيح ةيدددحلاراب يوك جي هللا لوسران د م_سدبتك ىذلا باَكَلا

 ةوشرلا لق اذ هوىرهوملا لاك ةيقلا ةقرسلال السالاورع وألا ل الاالول الغاال

 اذا ٌلَسأو هل لا ىهولبالا نب ع البلل فوجف :رشورعلا لد اعيجدق ةرسسلاو

 لاقيو فوسسلا ُلَسلبقو ةرهاشلاةراغلا لالالا لاقيو هبلعهريسغناعأاذاو "هلا ذراسم
 لآَسملاو قرانا لجرلا لست يكسلان ا صألاٌلسألاو توق ”ريسيراواكاذا ل تالف بف ا
 ةّقمطملا هب اك لا الا ةقرسلا اد رلالالالاهدمسنبا ةرسلا ف ليحل فن طللا

 اما ارعأتن در روصنمو لاق ةققرطملا ةنإ :ٌوحلاك ةذسسلا للا و بوذبتلا لالس دول عشلاو

 2 لاسجأالدب ايردنءالاق ورم را للا نيطل اة .سللوةيد ف لعأن م

 باءنمنوكينأو 0 .وذصم هيالزب رزعلا عجلا ا و ةنرع

 اطقاس اي ماو 0 رو نيس :و نيس باين مراك 0 ةكوكوبكو ت7

 للا ىلا ارعالا نبا ٍقايعللان ءاذه 2 امئانسأ ب هذ كسو ةاشلا كلذكو نانا

 ىربئبالاق بااظ.ظ كامو الس "اك + ةيؤرلا# بطظ.طةجرتفو ضرئلاوهوىلسلا

 ةماعلا طاع نم هنا نصا اوَعلاةرددباك فلاق ىرب رحلانالّر بلادك ىلءدهاشتدبلا اذهىف

 هب وبيسهرك ذوءامصذلاراعش أى ءاجامةرثكلللاهراك فب صو لو لولا هد _:ءدباوصو
 مرَهلا نما هئانسأت طقس تلا ةقانلا هلسلاو لاتقلا دنع ف وسلا لالتساّسلاو هباّك فاضيأ
 اذافاهومكي ةوبك ن مسرخا!فوجفو رلادادترا هلسلاو اهل قل ىلا ةمرهلا ى هلمتو

 5 ةادان مو

 ويرلا كلذجر ذة لالحلاء-يلءقلبو قرعيو ديد ءاسْنَر ضكرف هتلمحرخ أ ليق ل

 00 ةزموص مس وه 8 سا

 رقةسامهصتقالهو 5 تجار رارملا لاك

 1 الص و ©ةرس. 9 س

 ديدش سس ءرقو هقايسف هتف متلسل ةو | ارض للي للا نيد ن فل سرفلا "هل سو بايولازلالا

 رمسكسااب لملاو قير ملا يح رجلا هقايسف هع ول ةيلسلا

 هدم ىو

 الس عملاو *لطلادكو ةقءالسلاو مهد طرح مك ا ىفو ماظعلا ردا ىهولاسأاةد_او

 ١ ايف ءرقو ,قان 0 لاق

 و ه 867 مص

 0و فلا ؛ »* الع 00

 ١ م 0

 10 0 80 0 ل * ا رم 1

 لمثككت 8-88-5111
 ءاملا ؛ :



 0 (للس) ٠ .ماللافرح + نيسلالصف
 ودو ني وز ظىه

 لوش اعبي رساري_باوراسكأ ميليسا هلوةىرب نبا لاق مأممتأولمعامةربعو ىوريو |

 هاو رن دو ربع لمه ىأدربخ هربت ع 2 ا 0 3 ازامم هامهل وق اوقو مع لاَسدَعْدمنإ و رو

 فوذ# و هلولاو مهد اى [ةصاهفتساامنوكتف مهام

 ىأبعَت ءام٠ نمنلال يدان ثيدحفو هيدر هال نالةاو لما" 7 رص يق متون ل

 "م

 ليو نيو لزم ادبيذهتلا فو ءادلالاال السلا هنملسوتغتلا* ءام٠ نم جرس ام

 ارامصوأ الس نطملاءادك ميجانلل اي تالانارأ رجأن بالاق

 اضيأه يف مازن ةورعل يتق نبا دشنأأ و

 س وه روع تباع م تا“ ا 8 -

 اءامكأي ن نك يالا #* نباص مامهلاءادؤأ لسلا ف

 رجأن ال وقد مو

 .ه هعد هوم ه-
 قيقرىرباسلا س 0-1 ضبحو * اهلهألسلا ىسمايالزع

 ردي ا يضخ

 رقتفاولامهو جاوا عنان منأديريل لا ثوب ةرجافلاةأرملا لبةاَبُع تيد كاىفو

 ري-غىلءذاشل 1 هللا 1 00 ةولساذاهب اهذو 5 ع هب :ناهذ اولاملا قيس

 لودالا ضعي ىف ةمشاح تدأ ار (مركملا يدهم لا) للا بنهضو# اكد ن وسس لاف ساق

 هما وو 8

 اجت ىدي ناكدب انروعسا وول يارك د : ىلع مث ر ىلع

 بهو لاما ك2 + بر اع

 م55 9 27

 قأساملاو فد ىومأ * ىَسنلاع ةلوصلا مزتعم
 مسا عا

 لاك ل ضو فل هئل اة فير عتلل همف مالا ونفلالار ضمن ساسلا نا لانا نسل اذهلاك
 لدول نفافرضمن الام مالسلا هيلع بلا سالك دقو ةلسّيب لشغل ع ” دلي و - ع

 * باص ايها نو ألا 5 مارح نب ةورعتيبدشنأو ٌلسلاوهو سأبلا نمهقاقتتشاو

 هنالاق ندو اساسا ىهسفّلسلان مام - نملوأو هرضمنن سايلاراكسح, نري نلالاعو

 ىصقتيبدشنأ مال لاو:الصل هيلع ايست

 9 هو

 سدل'الاو عاش أس لجو -هاوقز د 0 ىأس ايلاو ف دنخ توم »*

 ءوضص قع >2

 ىل_ءقو هق لا سلا البلو سبل ةوسأو سلتا شأن دلت قو حب الوربالذلا

 و

 قراسلل لاقي وهل ”نالف نب لاسقيو قسى أالالسلا ٌلسبلَسأدتو هيفا ةقرسلا

 اع 69 ء

 قو السوسن ثلا لسوف قرشا ال لل للا ىلاوعد: ن1 لاعبو لالا

 1 ات" لش“ 00

 ةةسدل فدمخاف نيكستوأ

 اًذكعساملا و فدخل و5

 ىلءديالو واولابل_صالا ىف

 واولا طاتسا نمةزمهلا عطق

 ع
 قهوتك نزولا



 (للس) ماللا فرخ نساالصف 0

 مايو ليلسلا هيف 35 هدمشن أشقر أفران سنوقك | طيسط اذك© 1 2 هلوق

 اذهريغىفتدملا ىلعمقن م و
: 

 ا ىثو 0 مدلل 4 عطق ل اوطقنار مانيلا لَم د ى :اماوه ”«لمكشلا فنأريغ عضوملا | نود ل تمعطقت / ١ د ا نب 7 58 5-6

 لا عشت: توك تلال مل لانا ارطل يللا بعصالا لاق و || توكسف تف رسسكيةدعمقلا
 ةناو رلاررؤ ةودحمتلا ىه

 ركصنأ مبدأ زيتا دهدون الا تكواذا ىددالا ماّنسلا ليلسلاو

 أددنتا ملل و ةَسلسْْلاىهورعوبألاقو ماسلا نم هليوطلا ةعطقلا ىهو
 0220 5 مو سم دمعه هسيفت#هرتك

 مهليلسلاو رمثهلاف سائلاو لم لا كلذ لاقيدحاو ممل تاون لاقي و "لا سلاقب و :
 ةكاس 3 مس ا ه<-9

 | ونألاهو لقوهجددذدقىذااوه هلال بحاشلااللاوشنأو * ٍ طبات لوقو نال
 ى هدو

 هريغهاورو لأسكمبحاشانأ و ةالقلا نمعست ااموهو الما عطف ًادارأه سفن هيدارأروصنم

 0 [ءايفئااوكاو | ار ااه ورك ةنابسوة علا نشا « لشن بحاشلاب

 لشاتَتماو هول دق فيس بحاش || ىعمدالالاقو لاق ءا الح -حرلا بحاشت لاو

 اهتم لابمت ل طتاذةهكو أ ةيصعوأ بقع ةهليلس فاو هيبرشامةرثكل هنمٌماللر طم ىذلا

 ىشعالال اق عاملا لل 00 ةلاطتساامْنملا ليسو ضعل نم

 7 وكس و 4 ل مهو

 ناكل ' لدم ااا اهتم مالم دع ا اانأدو اذكت ديلا ك-اولا:ًادوهلوق

 د اولا ىف ءامملا ىرحت لاس هلو الا هيت السلاو نيل ليس لا ليقو ىوربو"ءامكتلاو لصالا ىف
 زاقفلاظعىأدلاوكراوع

 وهو ليلسن 3 مهل قو م ليس ملا ىداول ظ سول ليقو ؛أذو كطتح راف مدقتو ودنا ليلس مان د !ثيدحلاىفو ءاملا مطعم يسب د ىداولا طسو للسلا )

 كا ليلَسن منعا دعما مهلا ةءاورقو 0 هلليقاهب اركؤاص باوصلاو ةعلاب للشلاو

 دو اهيفنيعوهوة سلا ليس ىوربو قلك فلهسا!لسقو درابلا ب رارشلاوهلاق هم تك م انكاع

 م و

 ليلساب ليبسلسو لاس ىوريو ايف لع ليف رقردكل اوىذَقلا نءةىاصلا صلاخلا

 لا سلا عارك ودوام سورمتل) هالو راعشلاوزالاشبل نع اطول

 ه9 «# وم

 لاوس محبو فرش وحامد ىو اكمل - ارا دنا ستللا انين الس عسجلاو

 لاّماهدحاو نالسلا ىمصالا ىداولاىفَقيبشلا ليسا ّلاّسلاو ىرهوملا ءاملاهيلا عمتجي

 دبا ءاطنكر ىشنو رول ل ا هريغلاق و ىداولا فق دضلا ليسا اودو

 نبا هنمتاماسعرءاد هباصأور ورح والاد اهلك 1 ,الفدشم ..الا نأ ارمتالو اماعطاطآام اهنا لاقي تدع

 ا 00 نمط و ]سماعي مل اسلاسقي فار ءعالا

 . ممم * أول. دأم ريح 5 ميلا كلا لاَسدقو يعن اك



 نيدللا (لاس) ماللا فرح « نيسلالصف.

 ىثو هتنب رض نم لس |! 1 نمي لاقيو هزل أى كادعب“ ا ارم هيمرست شل | :

 ٌه م0 9 -

 ديو عارذلا لس 3 ا فعارذ نمو ةدحاو للولوج كوم هن وس

 ةلال_ُسدُمالاَو اة ا دلاةلالسو هلع كاد_هيكوشلاءارملاهنملستا :

 جاما لو ييوا ا

 نيم الجش ىلع 1 تولة بق مناد ثوط

 5 تباثنناسحلافو

 نيصحريغناك حرهآالم 0 ارْنَصَعدأ الاّ ْضع ههتءاقم
 لكيم لس ىذا ةلاللاءارهغلا لاق نط ءزادلسنمناسنالاننلك ا نيزعلا لب راف !ٍ

 ليادلاو المت لالا :نلا ان نع 9 نمّلسامةلاللا ثيهلاونأ لاقوة

 ةمركع نع كورو همأ نطل ن نمحر ينبح داولا لاس !اوةلال_لا نمناسنالللَسىعسماولا
 ةلالّسلا ةفطُتلاودَولاَدلال#هلا ش حالا لاهو داير وكلا لي ءاملاهناةلالّسلا فلاك هنأ

 ست دوج

 املا هنأ ىلع ليلدلاز لاق 5 نيمو“ لع « هلوقىفءاملاةلالّسلا حامشلا ل عسدقو ْ

 امنملاهقف هْنعْمَح ا نما لس نا سدو مناسنالا َناَح دو ىلاعتهلوق

 د وناسنالاندارأ هل الس نما الا انتلشدتا اول_جوزعهوةفنيهم

 ةداةقلافو لصالا ىفمدآهنمقلُخ نيط نم تداوي ةلال سل نالت تأدا ارآنيطنههلوقو 0

 ةلالسنيطن م ةلالسس نم جاسر لاهو .ءارهفلا سعذا ذه ىلاو لاك ةل الس ىبمسف نيطن م مدل

 ورعوبأ ةهليلسمم الاوداولاللّلاو ةلالّسلاو مالا ميلعمدآدقا تلاع
 ها 7

 نايا :دنهتااقو هباص نملجرلا تدي هدا

 هم «ه-- ب اك --5 هدا "و

 لغب هالك سا ارذأليلس 10 رع ةرهمالا دنهامو

 باودلاو سانلا نم سدس اوهو نوذلا. لادن اوصنأو ف .هعذام م دو ىربنبا لاق

 رمل تطالع 0 هعّساملوأاضي أت اسنالل لاقي ليم نبأ ليش ال لغبلا نآل

 دقو ريقي و هفام-منمةدحاو ىف ناكنافٌلدالودك -امرع-غىفدوب رهملا ليلسلا لدقو ريل
 ا 1 بلعث هدشلأ هلوقومدقت

 ل ا
 ارقشأحرقألسبذج جراقو #2 يي لا

 - هو 22

 ثللادشتأو سرفللا غامدليلسلاو الراس رخأ لس عم

 ) رسع تلات هرعل!ناسل ك غ7(

 ىفا ذكه ميد الا بضع هلوق

 "نلمهملا داصل ابل ءأ و لصالا

 هىيعم وينكها ةءاورلاررحو

 لما عاج



 حلالاجر فس نأدي ريال هلوق
 مكمحملاىفك ةرايعلا مات

 مالكلا فسدلهنأدب رامنا

 ىلا نم لالعف لم

 هريسغ الو لاج رسال
 انهامرخ ىلا هلوق كلذكو
 هيعتةينك هأ

 د ا ا و يب ا ا ل ل

 (للس) ماللا فرح * نيسلالصف 8

 | قوفنوكت نآذ (هتوالءامأف عبرا ةلاَقسو عب رلاةوالعىفْنك لقو هلال ء[ة تالعو

 ا
 | لذَستاو بيوصتلاليمدألاو عيرلا ليةةستالديصلا تةنوكتناف اهتلاقسامأو دمصلا

 ا
 ري م عا

 ا ةفينحو أ لاق جراَقَس عجلاو "؟ل- رس هندحاو فورعمل<رفسلا (لجشس) نرصلا

 لوةمئث الاجر غسن ًديربال لاجريفس لثم مالكلا فس دل هبوبدسلوقو ب ب هرعلادالب فريثكو هو

 هضص وعو

 ف نأقئامغعا ةلوقمتاحر مان ديرال ا رقما لستم مالكلا فسدلهلوقءالذكو هريسغالو

 5 و<عو يي ةءو 2 ةس وع

 0 00 تل ءانملا اذ هلم مالك !افنوك

 ١ ىليقس فديسو ”ترعتا هىديزيلا لق اودو القس لس ف د صلاكدسبلا ف

2 

 2 ا لا (لخس) ىلا ف ىرهزالا ركحذو

 ا ٌةٌورف هحا ارخاو ئئدلاَع ازتتالسلا 0 ا( مدف أ كلذع .جقداصااوىرهزالا ليقدو |
 همم تدوير ةعادو 620281 2

 هوو نيمعلان نمرعُسلا كمل ز ااوالس مسا هحالسو لست اف هلكساو 0 هس
2-6 

 أرنا تعد ىهاسنا ةعواطملا تسل تألَسْنا هبو ميس ماسزوأ يضمن محوردلاو ىذا

 قدزرفلالوقو 1
7 

 ا مو ”ب وو < تا 2

 لست مكقانعأ فنين 1 5 قوس 7 ةادَع أ

 لس ءاورذ بلعثاماف ىارعالانب وراد كور وهاهو قوه اولانا كف يتلا
 هالا ”<ه

 ىأت هلسلا دنع مهانبتأ و قف هشام او فسلاتألسو لوس مل لس فيو للا نمل

 را قوي لالخ ادنع

 مسد © مسد ت و

 | اهئادب سر لكلا فو ا مسن 50 هافنتسا ف نلطلا لات لناو

 و95 ودم2.5

 جيدتو أَنِ ت جرخو تضم أدب 14هب ديد ن تلاع هد اعئثيدحىفو كسل تر ليلا

 هدو
 لاسا مهللا“ اءدلآثدد_-ىفو نيمتأ | نمت رشا لسنا كم همن ال ناش حقو

 و هم هرم ةمو

 | 00 رر ميدو سائلاقدر طف تميم لسن مرح 0 ىبفة مسكت

 لءقو "طلاع طشلاو هرقل نمل ع لو 1 ردا ةبطتلدك

 نمنالفلسناو لسناف دمغلا نمقمسلا تاس لابو ءئثلان مل امكلذكتلاو فيسلا

 ذوأ. الا لاك ذو مكتمنوأيزعلا يذلا فو ودعي هيف ف جرخاذاو دكر موقلا نب

1 

 ىو سف رشا هليلسلاو دخاو نوار كوالا ثمل لاو انبات اذ باذه

 لدداو



 علا بيس ب زو اا

4 

 مهرمألاقي و افرظوام-نوكي ىلع “الا ضيم .الاو هديسناكاف ءالعلا ضمقت

 قو ءاش لاول علا ضرقت لسا وأ هلا ضر ةنوهورذ#عم لوول هالعفولاَقسف
7” 

 ىأعفرلاب م بلين اع هو فر 0 الي صنلايئرق مكتمل ُبكلاونيزعلا ليزا

 +9 ع هم ع

 لفسأ درع ل برم ةراب مضاابلهسدقو ووكالات مكنم الفد

 هَ

 لفس !ءانددرلاق هن" اكرمعلا لذرأىلا هاند در لمقو فدل ىلا لمقو مر هلا ىلا هانعم لق نيلفاس

 00 و هرذك ن ذةرطفلا ىلعدإ اود دووم لك ن'ال لالسخلاىلا لبقو لئاسلفسأ اول نم
 م 6

 تاخاصلااولعواومآنيذلاالار يس ىاناسنالان الجوز ءلاق كنيلفاسلا لف ىلادودرملا

 بي ذو ألات ل فاس اهعجو

 لفاس'الا بالك تماناذا ا اّراطُتةحاذااهيفن مبسطأب

 لفَسو لف دقو للطاو طرا, مهلغاشتل مان .امرخآم هو البنكي ةمدول لفاس دار

 مخ س ص

 نالاق مهؤاغوعو مهلفاسأ ١ مسمتاشسو سانلا هلفسو لو ال الاقدام ل

 0 0 34 مهل و ةيف فت نم برعلا نمو موقلا مل نممهو سانلا لا ال ةيلفسلاءهتدكسلا

 رع سد دوج ماده 5

 ام ء|قام ىلإ ارئاعم_ف || كرعجلبا نيسلاىلا هاهقلا ةرسسك ل ةّنسفمهلذارأن مناك اذا موقلا لسن منالفو "لسا
 هعوعم هدتكا ها قال لوقت ةماعلاو عجامنال ”لفسوهلاقيالو ةلدفسلا . نموهلاقد ساملان : مطاقسلا هللا

 نمةأ هات !اًعفد.علا ةالصشي دح فو فكر *بنسيوريالا نبالاقليسمول ل

 هلق سلا لاقي هنا هب رولاعنا ىحىربنبا لاق طال ىشوءافلا رمسكو نيسلا فب ءاسنلا "لق
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 (لفس) ماللا فرح * نيسلالصف خور
 هيي ا ل ا يل 0 ا -_

 ' -2- هما

 ةردسمه لق ةالعسعجو همه قاَعسلان كلو لولو ةماهالو َرَمصاللاكلسو هيلع هللا ىلص

 مسهل نفنالا ةرصدكةرصمن لا فنكلو ضنا أ الوغتنأ ًارد_ةنالّلوُعلا نأ أى عي نما

 5 ىلاعسلا نم اكءاسنو »« ىثعالالاف اهرع ثىبرعلااهرك ذدقو ليخكو سبلت
 . 2-0-8 4 - 3 5 .٠

 لينا فصيدرسا لاقو نرمسا نيح نهلاح ءوسىفدي ريئاحوب ألاف
 5 5 همم

 لاح ٌرااهيلعْنايشعو َكاَعَس *م 7 لاج رلا تاون ما

 دوعلاِ ا رجلاقو

 حدس قارعلا نيبام سدح 5 امهم ياسماللاولوُغلا َى م

 ]| ناس ءرلا عبصالاوذ سيور” لاك ل حلا و رئالاالاةالعتلارب رردلا فسيربر علا ضءبلاقو

 لاذ ىلاعسلا

 ولا ل # ةيداعكوسا انثعما ع
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 م: هم

 : و

 ديزو أ لاق 2 1 : قأىلا بملك ع ىذلا عدم تاراتع ئ 8 انف ردا انهخ ني

 ةمموم و 5 ءءو دو 4 هدو * -

 00 اساس نم تشان رحال راع مهلوق ة ءارلا كيتا مهاوق لدم لصالا ىفاذكك لي-ىفهلوق

 3 آكل ادم ماوز كب قوما « رست ياتضرأب تاسغبلا نا »* هلثمو برذهلان مةطست فوءاملاب هم م 5
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 ئسلا لغولاو | مدارس ةبلاغصل اولا قدا غشا (لغما) هعصم مه مايل
 ”عاطاع عوج

 د الس سرغلا لغسو لقتل نب لس ملا قدا ئسلاءاضعالا برطخملاءاذغلا

 أس ل السلا لل ره وي

 99م ه ممم ءاسوو هوم
 نول ص نكس || قفا اودوسب * لغسالو قال و قسان شبل

 الان اس“ الا نغسةج رتفبذهلا لوزا د ده اوه لاقي وو
 ْ ماللالاقيو َةميدّرلا يذغ

 د هم اك سو م ع م 5037

 لمع 0 و 0 .رلءقو ناو ةلاالابهمدأ ماعطلا لع 00 اضأ

 -و <

 مدسقتدقو نيذلا ىلعءابلا تدب اوبس يخاف هاوزكأ نهار ل

 دشن أو هف-دراكمت مسشلا عممعللادرمي نأ ةلمقسلاو

 2ثهس تور وم وص

 || بح سانلا دعو هفاحتو اربح 5 تاقردإا وبال خت وم

 ١ راو لاووألا شيقت مضلل و لقال ١ ولشستلا ولسا (دخ)

 فاسلاو قتلا لمَسَتلا ف راعلا ضمن لقلوب اعلا ضن ذسلاو ةواملاو ءالعلاو

 لامّدلاو ةيلهلا ضيقت هدا ىلاعلا ضيق لفاسلاو هريغورج اا راف ةيلاعلا ضيقت



 « ها (لعس) ماللا فرح #2 نيسلا لصف

 ريثكلا ديلا 2 عوددلاى مهفم 4 مكي لاَ ءوملاهتهلوقامأو دربلا قو را

 قلنا برطضملي وطلب( لط . 54 لير سلا ورعوتأ مس
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 اذ_هىلءوهنالصأل بفا نا ةزمهنوكت دقولاق كلم مس الدب هنأ ب ودع معزو نيئارساو
 د سود

 لع رملاةورعك ةورعهلر و ةغص ىلع هنا لا ةيغصلا سيلا لطمسلا (لطسإلا يلام
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 ددرت هثافك ليس #3 هنامع لظف هرابض نصح

 لمعلا ةفاك ني نايمه لاو تلا لطم هيفافلليلاو عي فرع لوس عحجاو

 - 00 00 ءدموم

 الب اوذالبذ هيف تق مآ * ساما مّنقلا ىسكيديْ

 ل (لعسإ) عقترئارابغلان ءلطاسلا راسا ع لاقو سلما لساطلااولاك

 لاق هردص» نمهاةلأىأ مناع ظيايراولا ينل 00 هو 00 0

 همم هم ء 8.

 لعضتون عرضا رم دل نعم رب رراطباب انف
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 ليقف نبا لاق قلَخلا لعاسلا و رعاشرعش نو لغاش لش مهل اوقك ةغلامملا | ىلع ءاسلاعسو

 لعاسلا فاس وسلا مي مام *ح محرج لاوثأ فاو أوس

 ليقمنبا تدب قف مهلا لعاّسلاو ىرهزالا لاق هّنب صوهموقلح هبذاود
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 1 يق العب لهو قلحلان ملاكا عضوم لعمل ل : هيزعاسلان هلأ

 برؤذ أت دبىورب و هش ئنلا
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 3 الا همكسَوذاَلا لثم 9 يحمس هنعواطو مبا لك أ و هدو

 دمار يعلو طيش ىأ أ ٌلعْرْل همس 5 ةدسعوأ هلءرافرعالاو

 تآءتساو نجا رساس ىه لبقو 8 الئعسلاو ةالعسلا و سبايلا ضمشلالسلاو
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 ىثهيفةغل لطم باو هلوق
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 لسطلان ا لسط ةجرتىف

 لطي لا ىةغلءاطلا يدق
 هس يلا



 مدن ماا منودعأ هلوق

 اهبىشع ظفلب دور ةعجرتفف
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 حار ليواريسف ىسرافو 1 #23 3 ”اكدايرلا بذا نود نأ

 اضي أ اهفرص ل رتفرح "الكر نادشنأ اأرىوتأ ىناثلاولوالا لوقلا ىلع ل هعلاو لاق

 « طامسأ هل ليوارس لع * طاق زك «ب ط طاورش ٍلجْرىذ نم نمي «
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 ةفرتعمىف ههوببسد_:عف ةرصل. ال لجر مس لسمح ا ركل ل--رشةجرتؤفىربنبالاكو

 قرافو ىرعهنال ام-هدنء فرص هنرَدَحن اف ةركنلا ف شةخالا د_:عفرصنيو ةركمالو

 | عنئامناو زوال حاد ل ثمن ربل عنمتالانههدمتلا ىرب ربئبالاق ةيمعأامال ليوارم ميلا

 لع وهو برعلا مالكىلا الوقنم ىهعلا ناك اذا ف ةرمدلا سهما
 ا لعق لاق ليعمساو هاربا
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 هداقم دم ه سو يك

 روثلا ةفصىفةمرلا ىذلوقامأ او هكا ير سلا لورسمرئاطو

 مسه إلا سي

 لورا ىزربهلا ىشم لم اهب # هب 0 نماعجار ىمِروُدلا ىب
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 2 سومو 7 هم ءو
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 د ءءء ة و
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 معنا اول 0 2 أ هئاوقف ىذلا داو ل َلورمسم ىذحولاروثل لوقت
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 موو
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 رون دي لوثامافلودسولا دسأ
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 اقرا لولا َنرمئار ون . ا لن ازدقو نر

 اذكهولاه دحاولابهّمَّدو بايثلا نميرضاس ودلع دحلاولا ظل لءلودُسل اناك امكهناف

 نبا ار دلال سلا رطلاا اق را ليدسلا هريغداورو هّللاهجربوةعيهاور

 نممكلا فو رهوحلان مطمدلالدسلاو راش أوس رل الدوس ىارعالا

 ىنزملا بج اح لاو ُل ان عجلاو ردصلا ىلا لوطي رد
 ست 85

 لودسلا لش "الا ب3 * نر ةيسرافللانوسك

 هسا هوثلدسو لتامّلدس 101 ااوهنركلك ةيسداقلا توك كوري ا

 تاي توي ثالث 0 دوس ةسسراسفلاب هلدأو برعم لءف ىلع داو عضوم لدا

 رك اذ تودم :ىداق 15 قارس لاو تدك رعإس يلف لرضانأ (لرس) نيب راخلاك ظ هو تو
 ةداّمعْن بسوق لاك ث اند .اتلاالااهيف ىمصالا ف رعيإلو توَيو

 هم ؟ - وددو <

 دوشدوولاو سقي وارسم 5 اهنأ سانلا ل بامكل تدر

 6 هسا اع لد دا مس * هذشو سكب ائاولوكبالثأو

 نمسدقدر رمق ءا مالا ن 0 داعم دينيا در لواط استانا هديسئيا لاك

 رذتعي نبل نيَذهلاقفاي واعمىدينيب كلذل عن هنعْتلَسْففَ ورلاىلا اهاقلأودليوا 3 ا

 عهباو تاو تير عأ يمس لبد دوا سلا ثمالا لاق عومما دمشملا فلي و ف ءانلانم

 لِي 0 ارسلمقدقو ًلرفدحا اولا طا ىلاالا حجري لمسك و هذال 2 وبسْلاكتالي وار ا

 لاق ةلاورس ةدحا وعج

 فنتق 35ه اورج مولان ممل

 لاق ةدحاو هوة عاجلا ذل ىلع ليوا رسل ءاجىرهزالا ةاهسيفاهإ هسا

 ليوارمس لا هرك هنأ هنأ ةربرد ىأ|ث يدح فو لاورس«لوقي ب نارعأالا نمدجاو ريسغ تعم دقو

 ىشو ةدد>اولا ,وارسعي وسسلاق ىرهوخلا "هب لب وطلاةءساولا « دعو أ لاق ا

 ةركنلاىفةفورصم ىهذةركمال اوةفرعمففرص“.الاممهمالكب نمسا رغأةيمعأ

 اهبتمعمناو 4 هومسسلاو ةيومس مالك نمسدل ة ةركسلا ىف ةفورصم ى هذ ذوق ربنا لاك

 لس مفرح ةثالث ن مرثك ىلع ثنؤما منال جر مسا ات "دنا كاذكواهف رتل الجر

 اذكهنيمكي ىراخلاك هلوق

 ودعم هتك لصالاىف



 (لدس) ماللا رح نيسلا لصف مم

 مصاص 9 س ني

 ىدعملا لاقريزثخ لاقي 0 إ

 مس 15و

 بري ىلا لاكسلا بوح 5 دامعلاب رد

 قالو ثيلايغل هظنح الف رحاذه ىرهزالا لاق اياذتجاو ةيئاخ وشل أٌلكسلاو

 ىئةودس بكا وكو بْصوضوَدَبَوَبْدَاولاَ يرام واتم نوكينأالا هتفرعم

 لاق ةلوهدع
 هم هش ودوم

 مز ءررملاوناعارذلا ْنَكو #* اهراتومو اررثلا ندنو

 مسمار مسلا فى * ٌةلوكسم بك اوكتنأو

 هلدسي ريسلاوبوثلاورعسلا لَم ((لدس)) ءادنا فرس فرك ذ مدقتدقوتلو كك ىورب و

 1 اا فر رخهن اه هدو هللا م 1 ىلع ثيدحفو كلر وباع رأهلكسأو الد س هلدسن و

 لجرلا لايساوه لدا دبع هوب لاك مهره نما اوجد دوريلا مهن اك لاقفم_ما.ثاولدسدق
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 ١ ىلص ىلا ن نع ةهاركلاهبف تيوردقو لب سيلف هه ناف ديدين هيدناج مضي أر يغنمهب و
 هم" ىإ

 هدم ه

 هب أى أ مرح ىهداوهجو ىعامءانق فرط ةشئاعشيدح فو ملسو هيلع هللا

 / عكريف لخادن مهيديل-خديو وثب فضا نأود ةالصلا فلسا ن ع ى-ن تيد كلاىفو

 باسثلا نمهريسغو صيمقلا فدرطمازهو هنعاوهنفهل_عفتدوهيلاتناكو كلذكرهودصس و

 ىلعا «هاعج نأريغنمهلاهثو هنسج نع هبفرط لسرب وهسأر ىلءرازالا طسو عضي ن اوه ل.قو

 نم ىهو قبطي تسل ني_اا نال ةءراضملا ىلعف هبوئْل در م-هلوقامأف هبوينسلا# هبفتك
 ةعراشملانمرثك داطلا فنابلا ناك ْداَدوْحأ اهيفئاسلاو كلذلاهلادباّنَسَفىازلا عضوم 80 ٍِع . 2 2 0 00 3
 0 ا 4 ل

 لد سنمرعش ثيللا لاق لعام لد _ةمرعسو نيسلاقاهتمرثك اداصلا ىف ةعراضملا نوكعم

 1 |( 1سودلعدقا لس ىلا ناتيدحلا ور رولا ىلع عقودقلب ,وطريثكر دسنمو

 ١ هرعشل_بو هملعءقنا ىل_ديبنلاَلَدسف نوقرشثوكر رشملاومهراعشأ نوأد سباك لهأو

 أ ٌلدسلاعب ليوطلاريثكلارعّشلا ند لد ملا ليهم نبالاف نيرع'الا رخ [قرَتلا ناكو هرم

 : ١ الالف عمالو قومعك "االول هد هلدسو هقنعوه قناع ىلعهرعسّت

 هيللجامونلا مالي نود ولد 00 "الإ ةنضرا ةكيوردشلا تكدس نا

 لادس الاورئادشلاو لود. عبو جدوملا يلين .بااو باشلا نمحيدوهلا

 هعجورتشلا لدللاو لاسلاو 2 ارملا "لدعم وهل بقو ءابدئاةٌقشف ضرع ,؛ليدسلاو

 لادسا



 لظت) ماللا فرح نيسلا لصق

 هه 2 ىضمدو سموم 9 ه5

 انوه ىوعروزلا العاذا 5 انورال صمابرععزتأ

 و 8 »ل 5م م,مدومع دمشق دة د

 علا للعف وذو مدد لاصس ولعت اًهسكلذكو 7 ولبهسدا وو

 تاي

 رد-.لارشكوهو بحل غدد دقاعسا اوءاقس ىنعب #*بل 0 كو ليكم 5

 0 0 0 3 ءودووع

 لالا اوليكسلاو ءاقوح هلع ةيلعو ليصمبا ربو ماو لب" -ءاعوو ةي ل

 مودل هور

 يل نارام لآ ضرس راح جو بابل نمسك ميتعلا

 م هم هم 25

 لمان“ الا هيلع تام هنم لو #4 لاخك 0 موب يني سردص مهل

 ّى ربئيا دشنأ 1 ورمظملا للا ٌليِهاولمَلا ولبخسسلا د معونأ

 المر ءائشلا وع رار * البا ّضداط أن َّبحأ

 دلو للا ,(لخ“]) تنس 2 نرذئعا لاق هلةصوأكى لإ كد ليا (1ب<إ

 نا ا ةريسخالا هلك لاَك لسع حلاوىتنأوأناك ارك ذنأضلاَو عملا نمةاشلا

 حامرطلا لاق

 هحتراش وا النو « اهب 2
 ىع 0 5 ذاعج عملا ونأضلان دي ا مخل ادلول لد يو

 دول [وملا للا اقف ىلكمملا دمعي 2 ةكثدذلا فو مباع وىتالاورك ذلل ةمهلا

 ريبكوأ لالا ذر انعض لاهو لْضملاجدد غل ادإو لصالا فودو هو ىلا محملا
 اب مو 1

 لش يعتلي »* هبرمسب اهلا ن مهتءعجدةلف
 م

 نمداعو لل لاق دا 1 *لكنم مك: لاماضرأ ًاودو لم هدحاودلا + لاف جا لاق

 لوُدْرَل!لوُدسملاو ' مواةكمهاقِمهَلصَتَو دخاوهنمفركبالو لاق لولد لاجرلا

 ءارغلا هنْضَفْاذاوشلءقواشر راين ةرملا تدعو صيشلا لكلا لولاك

 حرت هنأث يدا فو للون .دلالهأولاق لصبشلااوتشبال ىلا لاق

 ديدشتو نيسلا مضي ل كسلا قالا 2 طرقأ عا هيلا تدلي م عدا ن نو : ىلا

 الز نأ ثدد-1اهئمو نيكنالإل هنلذقلا تس ولو قبال لهأ دنع سباق

 هنبعاذا ل درا تاطم ةلاقيو مدقت دقو 'نلمهملاءاخل اء ىورب رطل انفو «ساكب ءاج

 ىشعالا لاق عضاومو أ عضوم لامس هر الا لك»أو ٌليدْهَدْعل ىهوهتقو
 22د اسر 425 5و ودوم -ٍ 5و هوم .

 لاختلاب اينو تاحخوىل #4 ؤدامف فردنيبام يلهألَح

 نتن حس
 (رمذعش ان“ برعلاناسل غ6 )



 ىفاك هل_بقهملا دوس هلوق
 بيذهلا
 اهلةيرجر دقو

 ىيعم مأ جلاد دوس

 لا نالصسم ىل_ءأفهلوق
 ىىذلاو لصالا ىفازكم

 نم توقانمعمو بيذهتلا
 هلوقةغبانلارعش
 هجين كيب رنأ ىاك طب رآس

 نالوبصم عرأ تنك ناو

 اسهاف

 اضيأ هلرخ ارعشاذه لعاو
 2011 هيتكا ها

 ماللا فرح « نيسلا لصف
 ب بو جس بوب بس يسبب يسبب ببسي وج بسور

 ةوومس ين له '

 سما رشم »* هلدسمحاسْاماذا بطن هو

 ى9و

 العلا لجدو هيحالب أ هلحاَسي وهلاقب نكبر نيرة ءلسملاو لاَصتلاو

 لاذع رلاءاسنلا ن تطل ةفصْنالصتالاهب وبسلاف [هيسعاهلا ولطةبحللا
 0 ب

 نادسْلاو ماوقلا نحو لوطلافصوبلي وطدالص وكاس باتو "لي وطلا
 #8 تر هل

 فصيرلع "الا لاقت ن طبلا ميظعلا لالككتسلاو 0 0 افالم

 #8 سم 1

 بهار بان 56 كليات دو

 لكم يل ةقانئاتقاولشمبالا ف سبل ىتا عرش ةولعلا قالا ىلا اهلا ديزولأ

 اعايض

 يقل ىتمالا وع م !ٌلصمولسرعا
 هو م89 مع سس 9 65 سم

 يسيل وداع « هلا رمدوداصم ا وع

 را بالا ذ ةيولا لاثم لَدَسلاَو ىذعأالا ةعبان مسسبأ ُلَصْسو ى ءردوحلالاقو
458 

 ةقدرعش ىف ةغباتلا ركتصّدداو م. تو اههماتقرافو قنرخلا نع تعفترادق

 ِ ه2 5 7---0--

 1 ىبعمملا نت ب 0 نايت ؟اهنم لم نولا ىَرق نمي لا لوفكمو 0 ارماَخ تلصق 5

 ”001 اولا ناجل كابس 3 نملانعضو موه تالي يست نيالاقو نيسلا مضن ةملوطتلا

 قم 5مرود ةامدم

 لوصتوةديرهتسوناع »* امور اكتانآمخلانو

 د دور 5و. وسد

 ليقو هيلا ير سكلا ل صنالاو لودذسو ةديرلغ اهتسودارأ نامي رق لود#و ة هدير

 58 2 2نس وهم
 0 اطلغيو لثآلا هبشيلصتالا ةنينحو أ لاق ديتول ءابناجح اتم ردشوه

 ل امهو رخذاو الاهلي هلا هتدحاو 31 *الا اظاغبام طاغي ل لاعرلا

 لدسالاى رش :زالالافو تكاد هتيقأ مه اناودكل انمس رشد او سرا اوهو ب او

 سيلا رمال اوقهنمو كرو ام ارصش نمةرصش

 ب
 هموم تال )9 ةسقوع هوه

 ةيدو الا نملصتلاو « المص م « دشتأو نطبلا ضيرعلا ليمملا

2 5 

 يلم يوان حبداسأ هن ل اكن ريَغ صْخربوطخو

 7 م مدع 9 ص مو دك و

 ثيللا 35 اًباَصتلااهبوطبُت جدأ 5-3 نايمه ميك لسع ن طد

 ْئ ملا ةبلعنيرفعج لاق هنيعيداو سابو عساولا

 معو ًّ ومع

 لسا او دعل اوامآلولا ام 1ع * تاج ن يحلي ىرقب هلأ

 لافلانمةملا لكلا ةعساولا يلدا تان سمسا ءاممسسا ىرقو



 ع هولا لاو تا د نتاع طل ل فن وراوتي تح

 مما (لح#) ماللا فرح ينيسل الصف
 م

 و

 ىلا ةديدسملا ىو دارو ثم ٌقاطنو قمم لوقناكد_>اوولك.لاولادسلا ءاقنعلا مق

 ممو«

 ىوربو تتار منوع مق ىلا ةديدسملا ىشىل#.قو ماعلا مكنش قرم ل هنوكلت

 ىلقو ةيعللاابناجنالكملاو هدمس نبا لاق هعضومىف روك ذمو»و فاك او ةهعملا نيشلاب

 ىرهزالا لاه هالك ْمَباَق لاعب غْدُسلا وه ليقو. ةسللا مدقم ىلا نيراتملا الشمال
 . 6 للا م نول 5 9

 عضوم ف ىأ * ىله مى ىرتدقوا.مقلع »+ ىوهطلا لدنج لوةفراذعلا عضوم لسملاو

 «ىلك م لعأ ضي التل رعاشلا لوقامأو ىردزالا لام بدشلا ىنعن مِن مَىراَذَع

 لَحسملاو ىرهزالا لاكن اسسللا ل كملاو نا داما نمام_هو ناضل انهه ناسا

 دشنأو هيفدحو سهالا ىلع مّرعاذا هع دروهلدس منالف بكردق لاقي مراصلا مُرعلا

 ىمدو باطن عب رارذمم * ىلكس تيكرنا ىدنعداو ٠

 نم قلاب دوُدلا لدا و ناسللا لكشملا اوهلوق ىلءهبا دهشة سمزح لانه ديس

 لحما هؤامقاطبأل ىذلا بازيلا لدتملاو هده لمعي ىذلا عادلا لهّدملاو نطقلا

 ناطاسلا ىدينيدودملا يقي ىذلادالخلا لّصلا و ءاضسلا ىف ةءاغلا لصسملاو دوما رطملا

 نارةلايرهاملا لسملاوداَرملام .ةلدسلا اولا لكشللا 9: طيشنلا ع ال كدملاو

 لحلو ٌراغمو مريموهف هرسغهعمناكن اف لما تلم لاقي هدحولّدتم طيخلا لّصدلا 8

 بكرو همالك ىرقتصم ااذا بيطتلا لكسْلاو هناك ريمالكلا, لكلا 1 ىضاملا بيطالا

 كلذ لصأ نعمت يشبك اذا ينال كراع و هما ىضماذا لكم

 ءاسنلا ةروس جادو هسمنبا نأ ثيد- كاىفو هماحل | ىلعض .ٍ وهسأر بك رح وبا سرا

 ما, ىوردقو بلاو حا انعم لصببلان موهو ”هلدتمةعاتتم اهلك اهأرقىأ اهلي

 لاحسلا اولا لهسلاو قولا لاقفرُعّشلا ك ذوب ررعلا ضديلاوو هعضو٠«فروك ذموخو

 فينا عتيد ىفو بولا ىلعالا باَكلا*ى الو لاك درسسلاوهو م

 ذخ أذنه بكتب وق نوه عيت لف ةلالض سم فوُدعط نولارمالة#سمأ

 ظل هبفرغأىف :

 لو نانسلا, نعطي وناسللا,ن عي لاقي نعطي ل كم ىف نعطو نعلمب نانعلا فن علصلاسقي

 رجح ننالاق لمس ناجل لدقهنمو هش هناسأب



 : 0 (لد#) ماللا فر ه نيسلا لصف د

 مم أى أريعااننامنسو أ لحاسفرديثيدح فو. هيلعاوذّخأو لحاسلااونأ موقلا لحاسو
 0 0 2 دعو 4 ةم 9 م وص مع 0 5 م

 ةئامّلكسو اهدقَتتا الص اهلك دي مهاردلا لكتو مهاردلا مدفن لَحَسلاو رصلا لحاس
 مده 0ه- 6

 ب + وذوي أل اق هدقن الديس مهرد

 سن و ىو

 لشباب جزلا كيا دار عبمأف #* قيل با ممم نإم

 لفل ع هنئالا لك ةلاوه هلثم سانلا اع زعماخ

 طش طايسسا مب درمدلا لكدلاو مسالا عضومردصملا عضودُملا ىل لحسابك ىف يئس دن هلوق
 سلس 25 سا هم سا

 هي رم ” يعد ء'الا نبا لاقو هدلجرشَقَفهبرشالُكَ طوسةئامد] بو 32 حلا

 ماس

 تاَصَْلاو ضعياهشع لَن نعي اها قرولالاصسما ثم 5 هلوقو ايلا اعف

 ثلا تاكو 0173 اكاهتييص مهارلا تْلصَمو ثَنَا اذامهاردلا

 ا واسفل بهذلا نم اقسام ةلالاو دريم لا لك ماو هدرب , “ىدلالكسو هقدم

 ا ب رشق ريعشلاو ربل ةلاصمو فار ءالانب |نعمهتراشُش ىأمهتلاكمن هو*و ادرباذا

 ه5

 |اذاةراوررألاِن تاكو ىرغزالا لاه نحيا زرآالاك ب 0

 ٠ لمت ثيللا ال نماء نمره ةلاصماضبأ ىوذ كا ديشود

 ١ ِء 2

 | لاصسْاوزيزاولانمدربوديدسملان ا َءلاصّسلاو درملاوهول هسملاكب 101

 ءاهسلات هاو دل تيمالوُصو لضم دكا كصنو اهري_ىف اهعارمسا ةقان لا

 و رهسو

 ْ لصتملاو قمالاع والبصل كش ولد راجلا ولعل لك املا ست لاهل لصست

 | روديىذلا توصلا م تاايلاصسلا وليصشلاومقبَتدتأ لص ةملاغةفصوهو ىشحولاراجلا
 هرم دع ع

 ا لصساو لكمال ريعل لبق هدم دو ورسكلأ ايلصسي لصسدق و وىئ ره دولا لاق راجل اردصف

 | كفر لع رخال ف هلَحدمامهادحا ناقل نالصملاو ماعللا سَ لبقو مايهللا

 م5

 * اندنانيصسملا يكّشالو 0# زر ىلا: تحت ىتلاةديدملا ىثوماجألا

 ىشعالال ]وقدهذم هو لحاسملا عجباو

 | لحال اهءرفأ ى اذا دودص 5 بعابعموبءادع "الا نعت ددَص

 ا فا قا ةيبنملا ساو لاثث“ مرا

 ىف ع از ع 0

 02 استار لا مكب ليعمل مساكين أدع“ ال عش المال_تاوتالصلا
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 ا دا ب ل تو و
 5 ل 111 5 5 3 ," 9

 04 (لك“) ماللا فرخ .ه. ننسلا لصف
 1 0 0 0-22 ا هه كيب .

 بالا نمل هسلاو لود ةدريغ ط» دا مهلا ىرغوطا و وعول

 ئاطق قاطو ءاَدسناك ام انملاونيكاطلز ادد لوتفملا مريملاَو اد-اواكاط هلع ناك اه

 «م مو 7

 ةكلس طا كلا لهيك اذحاو نقلي ىنل لالا مز بتل و لدتمالو مريع سل

9 2 46 0 21 

 لاش 7 ! يا وهف لاك و.ادحاو ال_محال فت نيس أ نيب ,ب عمدت نأ رع .رملاو

 م2 9س م هو

 ى [هنريمْسَأ م هجم نعل ئامدوعسننورع هللاق ةيواعمشب ددفؤو مرملا لج الكم
 سرسمو) قو

 ةريركاو ريركاوهّيقاط ىلع عياد قاط ىلع مريسملا ليحا ليصتلا المح مربملا لبس لع

 ليصتسلا ىف ورع ولأ دشن ًاوةدسد عدن وقم .ريسأ ديرب ,رب

 جا ارل قع لضم لاح رلانود * 5 ةرمىذ مربع ل يمس لم

 لْرَعلا دك هلدملاورعوأ هتلصومةيلاعلا ةغللا رزص سوه لال

 لاق نولا ٍبايُئن م فسركلا نمض الا بوثلا لسا ىرهوملا ةطتملاو ةعيشولا قو
 *2و5

 انعظرك ذ ذيس1ع ننعم

 لالا هاكر ن“ اء عر 5 اهتس 2( ىرأ دقا و :

 ه - ع د و 5

 00 اك حول عيد * اهعفريواهضفتميل "الاى

 ظ
 ناو الثف ل سوهيلغهلنا ىلدهتنا لوسر نفك ثيدس او . ضد بوث قد نطل

 لولا ىلا 0 ةماعالو صيق اهيف سل فير ةلوص“
 2 ىلا وهو لكم عجن وهفمضلاام او نواة رقلودىلا واهل غنى أاهلكست هنال اراصقلا اوهو |

 مضلاشي رّقلا مسا نا للقو عجبا ىلا بسأ هالذوذش يفر نامت نمالا نوكيللولا ل

 ه.ؤرتا ذك ىموم وأ لاك كسلا هذه ن ءىنايباجال بيرام و ريثالانيالاق اضأ

 ىوريو لبحسا ليصسلا نمذخأ لعلو هتوقوهكاردا حبل ىذلا باّمرلاوهو ”هلدهملاءاطن أ مهضعي
 05 - يافع ممم

 حار رلاو تدفلا صناومتقر رت ردفان هس يعتد هرك ذقأيسو ةيعلاءاخلاب
 سا مس ع

 هع رعبا تاب و ا ا الولي ْ

 اهيلعام طشك م ىأ 1

 ةرك هننيولنع هوامش ىاه منكَ ور لكس درب هلل ليق هنمو لا

 | ةصسال ناللوتنم قسم مانا نيرو سيشاورصلا ماش لحاسلاو هعضوعف
| 

 «هبلع نما فرفع 5 دل عر اذاءاملا نمل حا وذهنأ ءستقيقحو هالعوأ هريْشَقى أ ْ



 : 1 سح تترد تار لااا يشرح يسيل لل ل اا يول ل ا ار ا

 (لصم) ماللا فرح ' نيسلالصف 0

 د هقان هللان البر ىيرافو هناك #صريسفتلا ناك نا رع أها اندنعمتلاو ىيرهزالا لاق اذه |

 لكان ررعا| نيب دق نيط ن هتراجمسولعل "رم لا ةف ذ ُّط وأم ءوقةدقىفةزاخع اهذهرإ 5 دذةىلاعت

 1 السفعاجدو سوما بوبغ ملاهلب رع تا م ىتالامرشلا مالك موو لحس

 لوقئالذ ل هنالاقو ة ةديدس دشةريثك هليوأت ليد“ مةديسعو أ لاق برع ءاامع 10

 <22 مور م0

 انين لاطب ”الاهب تصاؤتاب رم * ضرع نءضس .لانوبرضي هلرو لبقم

 الماما ةعتضر أى اهناعما ل ل هسبلاو دحاو عع 0 نيرهسو لاق

 تنيدشنأو لصسلا ن هدزعجو تدطع اذا تايصسأ نمل م لا مويلع

 م30

 مهلبتكامىأ لجن مئلوقك لصحن ,ملدقو يب ادجام ل جاسي اج اسي م ىلا

 عب و

 1 | باك نادك ىلاعت هلل آنا لاق هملعال داع هلا بك نمنالاهن أ وهف ةرسفاذ ا ل اوقلاادهو لاك
 5 ىلع »هد

 | اهةراجاهمأ سهل نيم فليشو مكين اراحملا

 ظ لحوزع هلوؤوىرهوملا ىدنعاهيف مامن سد ا ذهو لاق اهبموبذعي هن ؟ىلاعتهننا تك

 0 لحوزع ااا اان وراك مجان نبط نمةراخج اولا ليمن هةراخت

 0 ااطلوسالا و قون نيالا و 0 ا

 َ هو م
 سقلاو سعاناق ل ا اقوا

 سلا سا 0 ره ا مث ه- همر سم سوم2

 لدلك ةلوقصما اري 2 ةضافييغ اج ةقيفعم

 | لاقيال ضم لك ةلصم نتكاطلدفبالىأ هع : جالسا لحل (لدم)
 للا ليسسلالمقو * مرامو لوتس نم لاح لك ىلع * ريهزلاقو»ادساواميإ ىو

 ش اشيل يصّسلاو لصّسلاو لل وشلل نت رالي بس ىلا اف بوثلا امأق مي لذا

 | لسقو نطُقلا نميوثلاههمهعب صو ضمبأ بوث لكسلاو ةدحاو وق ىلعىذلا لا

 || لاق لكتتو لو هولاص- كلذ ]كح مو نطق نم رهزالاداز مقر ضب بوث لحسلا
 ىقدهلا لكما

 لوس الالي ع »* اهوا ضيبلالصسلاك 1
 - يا ين
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 تالْخو نطو نهرو ندا مو ىربنبا لاف فو فس لثم لكس ىلع هعج ئرهزالا لاق |

 لو



 الانا ا ا ا ودق 000 ف ند ازا را ايار

 اا (لس) ماللا فرخ * نيسلا لصق

 كدر رمان بتاوظ ع ةدوامو هرملاهنب رضقَب لغد قف لكتام,يافوخ الا

 اورحاى أ اواَجاسكو بعد فك اما فر ”الادح ركام لش مفردا نم حر هنأ

 ةم را بصنااذاالاصسن ءاملالِصسْلا و لاكبر درسا مهاوق هم 7

 الاصسلا ليكم املا موس 5 نيبال تأ

 لاقدث* الم ضوملا تاصمأ اما لدسلاف ءاملا تكسو
 هذ ث-5 عاص هع «مءو35 م هرم

 اناردغو“ اجل صنأو وهل »* ةعريمداسوالاودحالازداعو
 ا 20

 لعسأو مثل حسو هريخربك لجرلا لصمأو يبارع الا لتْيمعلا فأن عداَوَج لكم ل رو

 هلوقىفهيلعهللاةجرة.فنلا ندمت لوقهنمو ميمي ارغالاو الكس او موك ماتا

 ه7 5و

 ىف ةقاطم داس ره ىو رحافلاو ريل لكم ىهلاق نا سحالاالا ناسحالاءا "حله لب وزع

 دحأن 0 عسسل ىذلا حاب االوذبملا لكلا ورد رباهيف راد لكولا ناسحالا

 ىبشلادشنأو
 ووو ه9 < 55+ عا

 لحسم ل يللا قراطن ههيانا 5 اهلرورب رملابىصواقتححأ

 ظ تادسأو ساثلا عور رفاه وةلطن الع ؟مكماعت اواشألو ثيدملا فو لزملال < > راابدارأ

 ا

 دسههلا باك ليصدللاو 11 ؟فاذالىألصتصرهدلاو كلذانلعفو تسال

 لبقو لِمَا لد الورتاطظناهاوءاثاانةع ولا ةرك دما ءاعسالا دحأ ودون تالوعم 0 وحنو

 ىفءاجو لسكس ئرقو باكل ل عسلا "ىل اك نيزعلا ليو زتلا فو هلّةسدقو بناكلاٌرملا

 اهأرقدنأ يرق 2 ىو باكا ايف تلا ةفعلا صل ناربسفتلا

 للا ليقو ملل لبقو نيسلا تشب ىل سلا با ارعالا ضءيأرقو لانا وكسب '

 ظ مالكلا ماقولس وهملعدلا يلص ونال ناك ب ئاك ل ممسلا نأ ازولسا ىنأن عو ّس رلا شدا ةغلب

 رسكلابل م عجوه وةشكى تاآل_سلا عضو ةماينلا موي باسل ثيدح فو. باكل

 ىذلا لكَسلا نمٌليعدوه ىلارعالا نيا لاك بصْنلا لمصلاو ريبكلاٍباكلاوهوديدَتلاو

 بلمل ل يصسلاو الصبا السالك دقو كسلا ٌلصدلاو ىنبختئالو لاى اللول لاوه

 وا ذاق ردماك ةراجج ل كسلاو ديدُدلا
2 

 لاوقأ ل يمتنلا ىف سانا داون لاق نيطوةراجى أكو ل سوهو ليخك برعم نيط /

 ا ةراجو لجن نمل يقو نيطو لج ماهي هطقتلا

 لافلكو كز_بوهوةلوق

 2-0 كذس ىنالطدقلا

 نوئلادعبو لمهملانيسلا

 لكوةروسكمفاك ةذك اسأ ا

 مالاهدعيو فاكلار يسكب
 مريعص# هك هأ



 دسوع نون ا اا اا

 (لصس) 270 ماللا فرح « نيسلالضف 02 0
 | لات شاولدا عسل لن او * لكن متل اذرلاًةلاَمسلاو نالوا باو 0000 8 دوم هه ادذ © ا شف 3 4 25

 ةردو
 اسهل لا ةءالو لودحو لام عجم او رثكو أ لقءام هبف ناك اذا لبقو اهوا موهل قو ركدم

 د هدو
 ٠ رعاشلا لاف بوذالو ص عرافوعو 4لاقيالر تيدا فو ولدوكلو لهم ةغراف

 وص 23 )هد معاك

 بوثياهوك سم ىَرتوح 37 بولو قلل 3

 ارع'الا ءادشنا و لاك
 2< 52 سام 5

 لاصس مو يمك 5 تنعدم 55

 هّنمذو ىنمدالاهاورو. ريثك هليل عملاوى «اولا لا و ءاملا ةليلقلارثيلا ملا و لاق

 ليلا :ربنعا لاق هيدلقث :ومساى أ هلاعنالغا ىغاقلا لصمكإ وق نم مكحشم ده ىألاصم

 رعت ق لاباس ارعأتأثيدحلا فو ”اماهفصت لئماهيقنوكيامنا بويذلاوءام ىئالماهعسا

 : دييلاقولاسدعجوحالألا نمشوكيامم نع لخص لاه هول عّبسف ل خسبممأذ

 ظ لضم لاح بورش اولاكو نكي -وأ الك سماطعأهلصْنآو «لاوصسلا ىلعلابصسلا نول. 4
 ا نان ايف سى أثب د> قو لمتلا نمةذوتأم" عادللو ءالوه ىلءرخ آو ءالؤه ىلءاهنم

 اة ءانعملاصماننس بوح ا هالة سو ه.لعهللا ىل_دىبنلا نيب ونسب برخلا نع هلأس قره

 أ دحاو لكل نوكيرتبلا نمنح بنقل نأ لس او لاق ىرش ا انيلعّلا ديو ةيصهملعل اد
 قه

 ٠ اهركى ا ولكسف ءاس رس تابوا تنامقو ءامىك "الموج أ لكم امهنم

 0 هاوس

0 هحوأدو الصتم امصهتديصاذا الصساملا ثا لاقن ٌبصا!لهتلان مول ب ىذم ةءارق 5
 ْ 

 لاق ةمطط هل سو

 ليلا ذك نينا ءليصسلا كار طعأو هر
 ل دي دوو

 عطول ولا عورشلا نمل ماو ةعيئاو رغما مياس يمس هند | هدي هسخو

 زا

 وخرلا عساولاوهو لَك أعرمض لهثنبا عرضلا ة#ظءءالكدةفانو لدم ليوط بخت

 نماياجر ب رضي ىذلا برظذملا
 ءاشثلا عورضفالا نوكمالو اي

 أ لحرالحاسو

 قو ىرجو هعينملئم عتسيدأي ةرغاخلا م تنالحاست : امهو ءاقدسالا فدصأو

 تهل 3 نب متعب س انعن لضفلا لاق

 بركلا دمع ولدا 3 5 ادام لجاسي اج اسم نم

 م رام لدش هلم ىف امس مدا 0 ردفناهقاسَقمسَبنأ ”لَجاَسمملا لصأئربْنا لاك

 رخاالا



 يلد مون

 يرمي ال

ْ 

 غرافل 720 ور هج جا ل 13[ سانان اعلا لاو

 بص اكن ع مسام مو مده <

 هغرصضاذا كيو هعسْعسو هسأر ليغسواع-دءاوراذا هماعط مغسل ارعالا نبأ ىارعسلان ع

 لقو ئشالب ىأ ا سسعاج 0 نيغلا ىلءءايلا تمد لعبا هلع هريغل اق 7

 د همءمد .

 ُليَسع راف لكوهديسنا للبس حرقا طيشنلا غراسفلا لاقي مث.هلاونأ اهدعالوح السالب

 قاسكلالكلاو ىاريسلا نع ١
 ردا رم

 الآ مسراندلا فان رحراصف 5 هريجم اي معي لرامجلا اذا

 5 ايدي 2 00 »* م 2

 ل لطابلا ىن 6-1 لالْصلا 00 و لكلا ْ
 2ث 9 سمع

 ًالاضىأ الآ مسنالف ءاحلاةب هو لطايلا نبال“ دي هاج لاش و هعمل لإ مس ءاج ءاح لاشو

 ةدددس يلد

 قو جرفلا طيسشنلاغراشال لاقي امترافىأ الاغسو الآم سءاجلاةيو هحوي نبأ ىرديال ا

 نك كالو

 نعكؤزو ؟ هرج الا لبع نممعم سيلا نرافرم ولمس ةمايقلا موب مدح نييحتال ثي دما

 رمكتتلاريثالانيالاق ةرخكل بت فالو ايْثد لت ىفالالا_ مسك دس | ىرأ نأهرك "الفنا لاق هنأرع |||

 لعالو اندلا لامعأ نمل عىفالللاق هن اكل م_.ءلاوهوام يلا ف اضملاىلا جرت :رخاواضدفف |||

 ءوئرغف بهذوءاجاذا امس شي لسجرلااجورعوبأ او ىمدالا لاق ةرخ . الا لامعأ نم :

 مومو

 م قهيسلا نالفىتسلاةب 7 تيس لات اوهوالا سى ثمان الفتي ًارديز نأ نعىرهزالا

 كلوقنملمسلا ((لتس) راضتلا ىليسلاو ىشملا ف طاسبنالا ىرطمسلاو ىراتبسلا لوقت
 ءاجموقلالئاسنو نيلباستماءاسوخادعباد>او عضومنم اور أس انلاادلعَلَئاَسَت

 نعباشتماوبراواتس او المس موقلا لمسه ديس نبا المس موقلاءاجو ضعبرث ىف مهّضعب
 هللا ىلصىبنلا عمات لاق ةداتق لأ ثيدحىفو ضع رش ىف مهضءر"اج لمقو دحاو دعنا داو

 للسو هيل هللا لصقل لوسر سمن قب رطلا نع نيل اسم "ليل نحنانيف رس ف لهؤةيلع
 ناطق ىَربام ليو قص قيرطلا لتملاو اهيفنولتاستي سانلا نال ميلا قرطلا لئاملاو
 2 ةه هزل ء مم م

 وهىلا قو ىهوهوأ باقعلاب هيدشرتاط لّدسلاو هكاس عطقنا اذا ولوالاو عمدلاوغ لئاست دقف

 نو - نت 5 5 هم 55 3

 مظع لكوأ قاسلا مظع وريعيلا نمذخبفلا هظءلمح داوسلا ىلا برضي رسسنلا لشثم مظعرثاط

 -5 0-00 هذ ا. ه2 7 كمآ . ب < 1
 هك لك ًايفهيلع ل زي رك اف َة-افصو اردد ىلعولسرأ ءانعسلا ديك ىفذاك اداو-ةىذ :

 ) رمشع ثاأن ب درعلا ناس 53 (



 حرشفو هلا ضايس

 ها جلا

 (لغش) _ مالافر م نيلارست 0

 قلرعانداد ركب نببعك ىنن موهو ى الكل اداب زون لاق بشن مهكر «دشلا

 هذمر أ رك د :نممالسالاو ةملهاحلا
 1 ار اع د ًادقولاك

 لبواوداجناوداجاو ,ءدنا 5 ليسن ادا او نادال انأ

| 
04 
8 

 ١ (لتبس) راج لكلا ان سدلو لحجر ما لمس نأ اذسعبتد :دمفىرب نبا لأك

 و59 ا

 |داوهديسن/ا هللاناعسلاهاذالجرلاَلعس لس لقلة سم ب رض لتس
 ىلإ

 ١ نزو ىلع لكل او بابل نمْنللا يظعلا لك لاول .مشلاو ساولاعو لبس ءاسو دى مودم د دو مو ع

 ا | لوقبشلا لكلا دهاشع رْئبالاك هب هرابملاوءامسلا وريعبلا وس "نم ءمخشلاقَبملا
 وو

 لعانودالبلا ىف فاس ىلع 5 ل تانك ناكر ةلدقس رعاشلا
-#_- - 

 ا : ملا ىذلوقربعبلالْصحلا دع اشولاق

 ا همه 2 # هد

 شاملا ناسا ىغفا ملام #3 1 اح ندرس الكس

 4م دوم دك 5
 | للصسو لكس ءاقسلاسشيو ”للر لثم" هاك ىثنالاو مظضلا ىأ أكسل لب الريح ثردمل اىفو

 كو ب 2
ل نلتلاو تءكسلا نان ع

يس لجو ةيلطملااشبأ ةريزقلا مو لبالان قي
 1 أ ملل لو ل

 | لل كر توتمدعلا ”وزد ,وطلا ءاسفلا نم" هلكسلاو لَنا ٌلبهلاوبْعد اوُلَكَدلاديبعوبأ

 هم 10

 | فضواذا لسكر لكس ثلا هللا َتاكى :« لدكر اهلهم اهتنباتف دة بار ءالا ءان

 الشتا لا ارلا لَك را لَجَدلا تانقفربسخ لبالاٌع أسذتاةاللق ةماعلا اوةرارغلا

 نكات هريسشا لو عاستالا ىلعوهو لاق مظع أل لمد اتامب اداب قو

 .حامتلا لوقو يلع كبس حرمسو لجبل كاذكو مظعليوط لجسد عاوالا
 و سو* 0 ءوض

 نيسلا ةكرترعوءاحلا 'لرسوءاملا ن كسا لكس دارأ ىجنالاق «روجسك نفدلا لمسو

 - هسا

 قلخد نوكر ”اطْلَدشسسلا (لدبسإل د دصصلا لردأالا بارع ُللْكبلاثيللا

 لغبس) عاركن ع لابس خراف لاعسس لحر (لعسإ عاركنءهشي رقرتكالذرانلا

 لاش كك غال زمسلا قب تذكر لثملكيزاو ءاملاك لت الدايم نونا لعب ا

 ريثكر 56
 اهم 35 لاير ثم 2غ * هلأ فو اش

 5 سور ا/و «# موو

 دشنأو ةغلاس هلغبسم عردو ةيفاضلا لغسملاو

 دك 5 5 0 3

 اهأوشخف اولا الغسلان ما يعيب همإل هنلع امو و

 يسلب( سل

 لا



 | رامز ثيل انزل ول 2 + ليسا 7 9 4 ني + دما يقي

 م. (ليس) ماللاف رح « نيساالصف
 1 مس مس سو هووس اج صم محملا وبجمو جيوسو :نوججم صدم عدم

 ةيكسنلا يرهوملا_نطيام نوعا ادن ةراعلا دعبل مدلل نإ هرهظامتليسلا ديزونلاقو

 ْثيدحىفو 5 000 ”الاوٌبهصاالابسلا كو 03 ةمرلاوذلاك لايت باو براشلا

 هرب و نم لاسام ا سلال دقو هر بعمل 0 رولا لامس لْمتاوْسيلعةَدلاىذ

 ىم# <

 هنرفشدأ حو فلان 44 م همذ ةوةسي ملا ف مو ريعبلا نم هرملا :يتتسل ١ و هدهلا هرم ىف

 تءعمدقو ىرهزالال اق هدُل- ةقرنودير يايا كلريغكت او اه هرصم قى أ عاسف

 لجرو رّدْلا ف وكن ٌتارعاهن اكدر ىف نطفة رانا بعبصة ارعأ
 مهو كسدنو ىدو5 ع وز 82 لس
 لسا رو بْدِهلا هليوط ءالسس ندعو ليسا ليوط لبس أو لمصو ليسمو لسمو قال

 رج مي اجاب 3 ةواشغ همس نيعلا ىفءادلّسسلا ىرهوحلا نيعلاف بيسي اد

 سايل ىادتنمملا ءانالا" دلمو اهرابصأ ىلا كلوقك اهفو رحى أهل ابسأ ىلا س ير المو

 ى :ركشبلاع صن ثءادلاك اههانشولدلا لابسأو

 اهلابسأىلااًةلعاهت 25 5 مهئالدبائام فول أذا

 0 9 2 يا 1

 ةليوط لسةسَحَو 4 ذلا لسملا و مدا نلعلاو لثملا نمسك ًفمعتارتلابلاط نوني اوه

 صو فرار سلا و كازابلاو هىنام هللا لاك سسنملاحادقن مسمايلالبُسملاو

 ليساو *رلسقةلاسسونبو لب اسكا هعجو هيل نا ءامصل هن أنس مروع هيلعوزافنا ءابصُ أسس مع لو

 رجالا فتش لالي سوف لات

 لَآ ضرألكو 5 ليبساالا ٌضرأال

 001 92 ست و

 امي بح ىذ سار ىلع 1 هما هَل أل يدساب

 زمنا فخرا

 دشنأو ىا ارعالا نبا نععضومءلديسلاو

 اناج كن متليبسلاَلهأ : العالول

 ىلا ددلاق عْضومٌللسسو
 ل  مءور 9و هه »ع5

 دونها عمات 6ك #3 ٍلسلب ةحئان ٌتوصاامو

 ةعدق سرك ةممسالمسو اعف قن انسان هقرص رف ةعقللا هسا وله

 3_-هع
 قدلجوع أعل تناكو جما ىهىمدالا لاق برعلا ف بيغ سرف مسا لبس قرهومبا

 ىربنبالاق * لسن ادا اوكا ناداوط اوه « لاو صاعنبلاله ىءاراصم رارملا لك

 فلاب طبض ةلابسوُيو هلوق
 ديرد نا نع ةلمكشلا ف

 لاق سوماقلا ىف هل-همو

 قظفاملا هطيضو هحراش

 :ىصعم ها رسكلايريصبتلا



 د ا ا ديحا ةني بت تن ا

 (لس) ماللا فرح #3 نسلا ل فق اكن

 سا رمسوسل هه

 الع اس دسجفو كب نا د الطهاذا حداورشلا لف اودع
 1 م دى ه ” دى د د ىرص" ع عه

 5 ثددح ىو سرا شم ا نر طرقا 0 ددمارف

 | عر اذاةباصسلا كابو ارز الاطاه ألي اسامعاَنقَسا ءاقستسالا

 و2 وش در
 01و نوتئءافدحاو اتا بلا لو عسا بلا كرعالاب

 لويس عملاو ليشسلا عاش نم طا ام ليسلا ل .ةؤ لستسلاكّلدسلاو *لئاملاّةعْرَرلا شالا

 طعاه 0 وهو ع هدم 5 سوس
 ا ل.-سأدقو تلاماذا هو كررآلاوةرذلا هإمنسىهتلو.سلا ثمللا 0 ًاوتانسدقو

 1 5 2 2 - ده ع 70

 | جرت ىأ عرْرلا لسد قو لدسا !ليسسلا لسقو لمتسلا قارطأ لسسلاو ليتساذا علا
 مهو

ُ 

 1 نوذل ! لدتا لسلاو لنسب يحى ألبس ىقححارقف للثالقورس مشب دح قو هلملس

 1 ىركسلالالهن.د##لوقو ةدئان

 و ءوض)# م و همس |

 00 00 اهتَءرودقاطقلا با اكل خو

 1 رعشلا ميراشلا ىلءام ءللسسلا ليقوايلعلا فشلا طا "دل لراس عزل هب

 ةبسلا مدقموهل قو ةيعللا فرطملا: نذل ىلعاموهلبقونيبراشلا عمتى هلبقو هفرط لمقو

 ىذلادد اولا نموهو تالين ىلارعللا كح وباع نعام :رسأي اهلك ةيعللا ىهلبقو ةصاخ

 ا نودع هنمحوس لك امج ناكني ذرعا وا اذهىلع 9 ”رلسهنم* رس لكل ع قرف ور

 ْ ادام امد د ياو ميلة عاما جلا وتببذبلا لابس عجلاو

 العافامما هلاوُم ةتشارعاشرعش لاقي كلب اليس لاقي ث يللا ليَ ها لسقرعش كانهاهل ناك

 ةيلبسلاو لفستالا ىلا تت ىلا تارعشلا ىنعيروصنموبأ لام هلبلارفاو ناكهنأث يدحلاىفو
 هه« سو )دموع

 ا د 00 اذا ليرلاردما ماه موس مسمن

0 

 عرش لام د 2ع و :: ءاحاذا

 2 هم

 اهلابسعيقملا ايلات 00 اهْضيْضقِباهشَق ماس تءاجو

 لاقو لابسلا توسع ادعالا لابو

 ظ لابّسلاَبْهصموقلا فقاننٌعاو « برنسس فويسلا لالظف



 نا ني سل وسوى

 47 رسوم

1“ 

 2 ول لد نان هد

 يدلل (ل.س) ماللا فرخ * سلا لضف

 | ١
 ىارلالاق قزرط ْ ١2 طل

 5 زلوم ل 00

 ارارغالامهمؤت لذلق *» ليسو نهراوك ىلع ْ
 0 ء ا

 باكل قلرَتمقاكلاذك 2»* هذا نمدلا بوو رخ لاقو |

 هدلب ىلا عوخجرلا دي رب رهو هي عطنا ىذلاوفا ملا ليسا ا اكياس رظلا تكيس ا ظ

 كفو تامدسسلاةيى هلل ليس هس فاشلا لاو بيصن تاَدصلا فولي مدوالوأ

 نملمسسلا نبا ىدنعليدسلان او لاك اينغوأ ناك اريقف ةقد_صاالهأ نمو دل دارك نمهسنم ظ

 ْ ةقفتلاو حال تاو لوا ىزاغلا ىل لمد ولاقت همزلب نم“ الءدلبريغدلبلا ديرب ىذلا ةقد_صلا لهأ |

 ص 0-7 9

 هاخرأةرازالسأو هتاوجو هنقمت ف هدي ريئذلا دليلا هغلامردق ل ووسلاَّنباى ميو ةوسكلاو |

 ةأرملاوهبند ليي سرفلاو بيدهتلا هلسرأ سدس رغلا لس واهلي لس لبتثتأ ماع : ١

 لوسرنأ 0 اسال ال اهليذر ا

 أباد دن مدي هتلىسدتالوبراعناءاقاوزستواواث رو

 ضرالا ىلاوإر ريو وثلوطي 4 ءدلا لمسسملاهرب_غوىلارعالا نبا لاق بذاكلا فل امتعأس

 نينداز مي :هلب اس نينداز اوةأرلاثيدسحىفو الاتحاد اراك كلل عفيأغأر اوىّتماذا

 ىل ةلداسةياورلاواهيلجر يلم ىأ أليم ةغللا ف باوصااوةب اورىفءاجا ذكمريثالانبالاق

 مسلس هلع

 15 لا ةمايقلا مونهيلاهللارطتسل ءاليشنان هول مسرح نم ةربر» كأثددح فو ليم 1

 نمنوكيام ظاغأ امال قو ةيوشنكاو لتمر فرحتللاو لح ع ةلبسلا بابلا ةيرعتاب | ظ
 ى - ءو

 "لمه انك 0 2 انيك لع تان نالت ددمدمو 5 اننا نايثلا

 هلوقو "ةةلخ لح نوعيطت_ساللاق المسن دوغيطت بالفاواسق استار ١ ءارغلا

 سد ضعبأم عضع لاف (ف] وألا م يس ب ليبسيسمالاانياع نع ىلاعت

 لوسرلا عمّتْددا ىنتيلاب ىلاعتهلوقو انلزتمملا ارانب دهام بزل لي ١ ا

 هور تمس

 ربر طة ددبع و ادن و َُض هوواميسك البس

 و هلع اهعاه» )ور هوم سودد

 السل لوس را عمد *وشلاوخر 21 0

 ثةم نر ضرس

 لسا ةاهنلا تآيسادقو لبتْملارظملا ليقورطلا كيرلا كيلو ”إ_طووابيسىأ ا



 0 ا ا ا اا

 [روصةمهن اك لامعت_ىالا ةرثكلراص د داهالا ىلع عقاو ب ااغلا ىف ةوهخ داليا اثإو تاغ ءوطتلا |[

 رك مو هل دعت اهيا 00 ننال كاان نضل

 نا 56 نا 00000

 ا موبي رسما قون رراغلا نمرأتاز لا لي تاه ١ اش

 | اعدىذلاىد-هلاقدر اطهقنالدبسو ثن هود درك ديهنمحشوأمووير املا لدا 00 -])

 ا اليسوذيلا ليسا رياوالببَسوكرال درا لساوربتاوزعلا ليزعتلا فو هيلا

 ْ | دكهم لا.عثهلوق و نانزيس لع بل ال اوي ورك

 ِ وو . 6 2 - 35 ى م 00 -

 ” ل راج ليسا هئمو ىارب احاهئمولاف

 | ليبسفاوقفأ اول - ورع هلوقو هلي أ اهعمؤ تركتس اذا ثتث اذا لسا هلق عج

 أ ل حوش ىلا قرطلان مهىأ هللا ليبس نموهفريمللا نمه.هنلاّمأ امّلثو داهم ىف ىأمقتا

 |[ هيديرأهلثا لتس هلوقو نيدلا د هع ىلعهسيفلت تاعي ىذلا ل بسلا هنالرثك اداهللا ليسا

 |وقولحو زعهتتاهيديدأ ليلي 2000 نمي فهازغمم سلب اندم مالووُرَعاديربىذلا

 ٠ ليصل اج لاا هلع هر وهدم جزل سبح اومقا يبس لخادوهفر

 َقَو هللا ليس اهلج هتعسصلا 0 و مقرا هريغ غودهاجلاو ريق وليعسلا نبا هسنمىل ل ريكا

 ْ كن و هيلعاوتف 2 و نملاهت ع و امقواهلعحا ىأ 09 ترك لس .واولصس دحارجت فقو ثيدح

 ظ رك ذثيدطلا فرركتدةوريالانبالاق ةقورطماقبرطم_#.لا تاءجك:”اك هتك اذائذلا

 ا اعتناق تاما توئاتلاو قب رطلالصاالا يب او :ليدسلا باو هللاليسس
 ع عاؤنأو لف اوثلاوضئارفلا ءاداب ىلا عتدتي هتنانلا ىرقتلا قب راوي اند صل لس لكل عقي

 أرثبلاع رح ثيدحلا فواهايا ترام اهدنا م :...اريثكلارفانملا وهف ليبسلانباامأو هيلع

 د ليبسلاربامىأ اهتم براشلْوُأ ليدسلا باو مسغلاو لبالا نطل 520000 روعنرأ

 | هلوقو هسيلع مقمللد عد غب درمُشلا اودرولا نم نمي هسيلع يقملا نمو أ«ملاورئيلاياججلا

 ىثلاةليوأتو قير طل ارب |ليدسلا 2000 ليبسلا نبال ليسو نيراغلاو لجوزع

 ىلع نوفاتغلا ليسا ءان ,أةلباسلاوةك نوع هلباسلددسو ليس عمجاوُو ف نايا يام ملت

 هن أ ىذلا تيرغلا ليبسلا نبا ىرب نبا لاق لباوسلا عسجلاو م هت اوحف تاهئذلملا



 هنزل 1 2 كج ب ني كوع ا 9

 ظ هيلا ا ين يبس

 نقف (لأس) 2 .ماللا فرخ « نئسلالصك

 نيلالبلوقامأف اهليقماللا ىلعاتكرح ناي و اهفذ < نأب ةزم هلا فنذفرجألا برعلا ضعن

 هريضاح" "12 مهمَسْدَحو د ملي اسوأ مهتفضاذا 0

 دوم .

 ا اىهولضالا ىهاذهىفة ةزمهلاف نتغالا نيب عج دهلاف مهل نر هرعل لى نيد تاك

 عج فيكارتدةفادب زتاباس كلوق ىف ىتلا ىهو عرفلاو ضوعلا ىهءاسلاو اديز تأ أس ٌكلوق

 1 ريظن ةغللا ىف ا 0 ست ٠

 انياب ىو 0 وو 0

 ىسوماكلو اوم تدل 522005 ريزعلا لي زتتلا فو ةتلابمامل وسلا او مهلاعأ ردا

 لال عَ

 هتداح تَضقىأهَتلّمَسَم دو 0 اس و وزمهلا ريغ :و 04 هرقامل مك ندم تياطأىأ

 هسيقةز :زههل ا ةطغضاولةئنسا برعل ادسنعز دل وبلا لمار تل ولاَ /

 -لة موال اوس ىلا نعهدلاسو ثلا هتلأسو لوس ىف هرك دنسوةزمهلا فض لغا اوملكش

 نع هتلأسو مكلاوم أ مكلأرالوىلاعت هللا لاقانا هتيطءةسسا ىعمتىشلا هتلأس عرب بالاك

 855 هن لمْ يا .ووفهلاس ا هتلس ل ]وتب فاشل شمول هجزم مل نمولاق هتريختسا يلا

 نيا ملا ملمع ثيدحلا فو نالوا هتف .ذه بهلول دول لصوت فو

 لاؤسلاريثالانيا لاق هتلئسم لح[ نمنعانلا ىلع موك مر يمن عّلأس نم رنا

 وفيا ةنجاحلا سما ءتلاوزيدتلاهجو ىلع ناك امامهدحأ ناعو ثدد_1اوهللاب اك ىف

 1 نمو هوركم وهف ثدعتلاو لكلا قورط لعناك امرتالاو هبرومأموأ بو دنخو حامض

 باوحلا عقوتاولأ ”اسالربرو عدروهامناوهءاوج نعتوكسلا عقوو هجولا اذه نمناك ام لكف
 اهيلا جات ال ىلا ةقيقدلا لئاسملا دارأ امباعو لئاسملا هركثيدحلا فو اظيلغتوةَب وةعوهفدهنع
 م يار يطاق الحرب عمد كك نم سهأ نعمصاعهلأ سال ةنعاللا ثيدح فو

 لاوس :راك نعى مم هنأ ثد دهسا ىفو ةم را كده ةهاركو ةروعلارتسلاراثي كا ذ ىف ةهاركلا

 1 ل ةجاسريغنم مهلاومأسانلا لاؤسوهليقو اذهنموهل#ق
 لئاسلا سرق ىلع »اج ناوؤحلئاسلاث» دحلاقولاّوس ردع رانا والئاس ىعسريقفلاو

 ناكما عمد درلا وبي ذكشلا,هبرجتال ن أوكل ضر ل ءاسلان نظل ع 0 ”الاءانعمبلاطلا

 100 ارءاحوهرظنم كءارشاو لت اسلا بمالىأ قدعأا

 5 :رابع خلا لئاسلا عج وهل وق

 لئاسلا ع جو سوماقلا حرش

 لاؤسو هيتكو بناكك ةلأس
 هسينعدودتك هما نام رك

 ىفاذكم هس.ئالنأو هل وق

 ناو ةباسهنلا فو لصالا
 مأ هبال



0000001 0 

 (لأس) .  ماللافرح « نيسلالصف 0

 ا ١ لوذملل يملا ثودلء امل بملاَلاَر

 االول انتو دلو دل انو لاوس لاسيلأس (لأ“) (( لهما نيسلالسف ١) لصالا ىف ط.ضالأسو هلوق

 : م . || هلوقو هحرشوسوماقلا را ا

 لثاو الامد هع نءمأن كسلا لاءرع د»* لئاسنإلم ًارادلا مسر تلءاسأ ام تلءاسأ بيؤذوبأ لاق

 ف ؤولصالا فاذكت ديلا

 هلءاسو سوماقلا حرش

 ىذلاهتلااوقناو نيزعلا لبي زنتلا فو اضعبمهضعب لأَس اول ا اولا ةزمههلا اوذذ_- ملا بيؤذوأل اق هلا

 : برقلاثنس هاتلا تءلق ن ولكن, بصالاف نولءاست أرق نخ هدنولءاست رقو ماحر“ الاوهينولءاست هع هأ لمأتف

 ة ا ال ل للا ا ل. د || ةرايع لسأ تلسو ةوق
 ْ 000 نولءانستت اضد اهإ_صأفنولءا 3 ارق نمو لاق اهيق تيدام هده نمددش لة سوماققلا

 ١ عرؤ 5ه < #ةهم 8 - 56و 0 0 5 2
 1 لوقدار الو .هادعو كب ر ىلعناك ىلا عت هلوقو هءبكقوةحنويلطتهانعموةداعالاةيضارك قهغلاهيقي لاسأ تادو

 ١ هاجت الوم دعو انعم بلعث لاقر ةيبالامهتذَعو ىلا نْدَعتاَنَج مهل ذأوانبرةكمئالملا ا || : هتك ررحور طناف تاأس

 ١ ءاوسمانأة سعب رأى اهتاوقأ|هيفردقو لجو زعهلوقو ءلّدعو انام فانتم ءودقاشم رنول وشب 1

 نوكينأزوعدقو هلأس توما بلطب كال نلئاسلء اوس لاه جاجزلا لاك نيلئاسلل

 ةدانزال اوس مانأةعبرأ ف ضرالا تقال ةف ضرالاوٌثاومسلا تلح كى لأس نم نيلئاسلل

 ||| هقلخام 102 وات ستافوسء انعم نواس: ىفوسو لاح .وزعهلوقو لاسم او- ناصقنالو

 1 مولا مولوق نمدبز بأن لعوب ءاكح اماما خلاق نال"سمهورك لاو فشلا نم كل هلا

 || نولوقيف لدبلا ىلع ف ذم دقو عمب كلذإو مسالا عضومردصملا عْضَو ىلع كلذا.غافانناًاسانطغعأ

 داولاسز هه هريخت هاشعم دقو للا ومهمزيغ لاس رع ناو عفان ار قو نالوا باه ولاس لاس

 | ىرهوبلا ٍعاداعد نعم ىلع زومومّلن اسلأسنو.فوكلاوورعونأ اوريثك راهو باذعب

 |١ نال فيو نالفن عل انانَسلاقي ش حالا لام عقاوباذعن ءىأعقاوب اذ عب لئاسٌلأَس

 رعءاشلال اف لاس لاس لاق ف فم دقو
 سمس 85 به

 اذافز هلا لئلا عجبونالباستيو نالها ستنال اول سكول
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 ظ هاسهتتوملا تاوحو نعي 031 هتدشضااءاتما لاس قه و

 برعلاو هديس الاف لاسالوالا نمو لءةتبسملا كميات رضاك م قسنممالاو

 لاق لاساولاساف كلوقكاوزءواولاوأ ءافلاءاوا_صواذاخسهالا ف4 'ءزمهلا فذت ةبطاق

 ىلعاةكرح قلي وةزمسهلا فذ دف لسا ديرب ل_تالوقين م عمنا ةءانأت أ ىمراغلا ىكحو

 ضعي



 ا
 ا
 ا

 ا
 ا

 ظ
 ا
 ا
 ا
 ١

 ا
 ١
 ا

| 

 ا

 0 يالا ل نر ا
 ليي ترم

 فض (ليد) مذللا فرس “ب ىئازلا لصف

 22 1-- ه ءع 0

 امدمد سعام ىّتح ناد : دا انوا مدطاستولاثراحأ

 بي ٌذونأل اق نام |1لبارتلاو نلناردْسس ولاك

 و ”جاخ كقاح
 جدنا لاما مهو و 1 .اًراهيفمودلكن عملا

 1 ءاًرخلاو هقراف اذا الايزو 21 ارم ءارلاةهنمو ةقئاقلل 3 .ازملاو هحرامألازوأ لازم ارو

 نئادشنأ ةقرافو اره لاو او كلذنموغ و كنعورع_تتاههجو كنا تلا اسنان و

 نيبامدعابت كد رحتلابلد لاو هراشإ ًاودئاذلا ل ارا «ءيئلراعنث ذزعّلرئر» ىلارعالا |

 و ووو

 قرافم دابا نال كلذ. نءوهوامهذعابتم امهر 00 ْرْدَقلا ع رو -هتاكنيذختلا |
 -ر عمم نب 1 2 |

 نيبال انيتلااو نعد .هنأو ىدولا ايدها كس لعتا ْ

 1 ,دلاو هو نيذهُقلا لي ايم هنئداز 1 ماش نمل ذذنإاانلا نأ نيذغنلا ليزا فال تأ ظ ٍ

 اذكل عشب َلاَرام لاقي يذلا صظ 1 .رقتمى أن يذذَللا ليز أو ل, ريلي زمنملعفلاو لما ظ ا

 لائبأل عراضملا فو لاذ لعفتلزاموَ َرمودتامكلوقك اذكو ا لعفيلاّرسالواذكو

 لو نيا نملعفلا لارأل او لازامعدا نيد ثاننفك+ نباناق ىنلا فرالا يملك الو لاق

 ىفو .ةمئادلا املاء ىلا ةَمّرالُمام_ميدارب هنكلوهناكم ْنِمَلاّزو لاحىلا لابن نم قرض اذ
 هلءفأت ازامو " وسرومتلا ىشرتال ىتلالاعفالا فمهوقراف ىأم هو ارو سانلا اولا شي دما

 هويشاك ديزبىأل -هقىتحادْيَرو تأزامو الازالذل-هقىتس هبت أزاموتخرامأ :

 سدمق  ةه مو<

 نين :اه ىلع الا ةيماكي اليل تفاعل لانو تلزام مج هنأت زمهضعب كو ١

 ف نوأوق و ا ار مفك ا 1 وو 4 المخ 3-0 لد ير ملف هنا را رد نولوق وعد ءالمخأ قع نمغيصلا

 هيلع ىداذا هلاورمقلا لاَ لاقي ف راو نزرع الز ليز انلا تأزىردوملا زم هنزم م

 8 ماد

 بهذ ىأهلاوزلازو « لانها تك لابد قرص منكر هلا بهذأ ى أنعم لاله :

 0 ا ع 2ك : هزلي زلاقيو كار :

 هس ع هم

 اهلي ورانمليزاننأ ارامادا د اهماوانم شات الاشيو

 هقناهلازنملوعفمالا سيسعلا لالب زنوكيتأ ل قكوىربنبا لاق رتل مابك يزعأ

 دما لدتا تألم و لاق "لارا فعلوا
 0 00 رع و ل 7

 قععلت رن ؟ لعلب, اذهقرات 0000

 (رشع ث'انبرعلا ناسل ب ء5)



 (ليذ) - ماللافرح * ىازلالصن ,

 أ ماكل لاو هفرطىهاننالورو ارثو لئاسرلا فةذان ةاوْردشصوَو ةلوزىئلألاو فرذتاذا لو,

 1 أ تعاصن نمىانلا لباني ىذلا عاصشلا لْوولاولجرلحرلرلاو رقصلالوزلاو فيرآتلا

 ا درزمنب ريثكل لوزلا ف تيكسلانبادشنأو

 ْ لاك: وكت اذاتَُم « لاو الا ماركلا,حرادعك ٌ

 زي ءاقا ثيدح فو ةياذا هلل يحلاشيو هلا راو داو ليزا
 الناتو بلا لوزلاو تاع افا كاع :ءرلتلا قو كاد يشر جو

 ْ تيمكلالاق ةغلاملا ىلع

 | ظ لوز الاوها يكالوَر ع. ككاو ترصدتف

 زازقلادشنأو فيقذنالو اوزلاو رارفلا هتيم هناي لون الا مسلوب لاو ىربثبا

1 : 
 اهب ونو لوزنالدعبلا فئادلا عم 0 يدش فدو نال

 أ هز دباوصعربزبا لاق ىرهوملا لاتغيب كم نم ينال «(ليذ)

 هموم

 ا
 ع ذم "5 © دس م5

 | ةريخالاآلاراودلازا لانو الي رََشلاَلاَر نيغوهديسنا هن زى مثازودشراى الب
 و هس 0

 ظ 5 "التل عة وهو مهند ,انلي رف زيزعلا ليزنتلا فو قرم قرفَتف قر رةتلاذ لك ليزتف إب رو فنارعللا نع

 | ٌسيبلاورملاَ املا تا زاورغ لاهو" هلي ]تلقا تاعمق ناك و لو لاك ايرلردسمقلوقت

 أ ءارقلا نافل يلازم ىرهزالا لاق ترام ى الز : لاي . راج از كلذكو 21 زاوالاَراد 0

 أ َتقركاذاهبزنافىذلا تأ نمىهامناو تروم للا مهنا 9 و ىلاعت :ءاوقق لا

 ظ نماذرع كاوقك اذ ءاذلز تاقارةولو لغفلا ةرثكل اذن د ةلافو اذنماذّسننأ أوادنهاذ

 | قايغت لاه و دمع ءودداعو رءاصنالو رعصل ةالكلوقلنم هوهو مار وللا ًارقولاق اذ

 ا اوزيسكول لوشن اورفكن يذلا انس علاول دول

 ىلإ سوم سو وذ رس هس

 "افيو نشرها »* ٌتاَقاَحَلب ا نأاودارأ

 لا دأب

ْ 
 أ
0 
 ا

 ٠

 أ لوي ور اًرئموهوانقرفىأانل“ رك هلوةيسفتفىبتقلا لاو نيابتلاليآرتلاَو قار لالا [ّرلاو

 | ناكوءارغلا لمقال ”لارو لوز لاز نيب زععلو ىجتتقلا ن م اطاغاذهو روصنمو لامن هاو

 وشال ل <

 نْمْدئَضْلْرلاب ىرا ةرهوخلا هس اقمةقرعمو وأ نما نسق دقوا بدعناس .اذىبتقل ١

 اة د للا ا ا هدوم ع 7 ةمه
 هب زا ةريخالا اوقرقتالس ربو الم ْث موقلا لد بو راقي لهب ضو لزب مف هنمتزو ارم عم

 ساتملاد كنأو الم اًرئموقلالباَر لوقت ةعسر ولاه ىناعالااهاور 17

 ثراحأ



 (لون) و ماللا فرح * ىازلال صف | 5 1

 اواوزاولس ليكم نأ #* مهلا خلاف شير نم

 ءاسنلا بسم انابط ناك اذا لثاو لاب :ر/تالفلاش و ةلددملاىلاني رجاهمكم ”نعاوأ نأ ىأ ًْ

 "لاف شع ولرميبشتلا ىلعفاسنلالئاو 2 ٌلاَقَرلاَدُرَو ديد لئاو لاو هللا :
 همم0 هم دوس هم

 رشز لاق ْتَسْمتآل[ناجناكربْل الاتارو « لئا زل فرس عدودق تيا *َ

 دحو سن اسم ىلع لام »* ارا لاردقو حرت اك

 ' هلوقكح ريل قو ىو به دهازعم ل قو 5
 م 22

 اولاعا الواوا لمهن ريغ سمشلا لاوُرك لاول َلاَرو + نا لا: جاسولا لاند«
 اعلا نعمذ الويل نمرة ان ماكاذا قل ُنئازَلارَو رمثلا ٠

 نمي وزو اوَرلاَر أ ازاملاولافو ا واذا لولب لوس مع .ءلتلارو ٠

 3 .ايعنب بول“ الةفينحو أ نا اومدقتدقو هزل قتل 0 و «بئاجىأقرتلاورخلا 1

 و وةوور#بر

 لبو و ّرلا اهو ةغااذا اهل * وراه انعر نمت 2

 لبى أو درليزلاقيو قالو ةكرملا رءاكبلا دخأ ىلع“ الل وعلا 57 زلاهدَح الاقي

 هذ آةداك ثري دروو يولي ردح 0 0-5 راللاقو هه ووتكم

 ثيدح ىو ىععلاو و زلاووهو ناكملا لعرقتسبأل يح .ثرالاو قمل ىأليو دزلاو ل وعلا ْ

 نيلجر نأ ةواعمشب دح فو لكريك وريورتسبالوةكرحلا كي ىأ سانلا لوريل جدأ ٠ْ

 تاموصختا فل دختاىا زلا نوكسو ميمارمس كملي ديما اهه لح نكون ْ

 هلةجاسلو ا ٌرنالف لاقي ؟ئثلاةكلاغملواّرْماو ةدئازمملاو ةحىلاَةحَ لو يي ىذلا ||
 مم ل ا دم ©#ة ل9 82

 هككيرو تلى سسمتلوازوان الوزو الور لول اَز ن ههلك اذ_هوروصنموأ لاق

 ةحراخ ننال لعثد_كنأأ|
 اي مود 5و س#5 هوو :ورسم

 بضع قارا د 5 اهلوازااماّتعمتفقوف
 و

 م ترا نك راناّييشك اساور رخ الل حرلاكو ةماَعلاو ةلواَكلا ةلواركاو

 ريهز لاو الو
 95 سو هم

 هزار همست 0 »* انداوبس ردنا

 ١ و ارملوا بااطم 0 هبااط وداواحالاوز ولو اًرمهلواَرو اكعد 1
. 

 لاَرو لاو عج او هفرطنمبعي فيرطلا فيلا لوزا ديز كأن ءى.رافلاءاكحمءاجأ ||

 اذك لال _لحلا مولهلوق

 مدقنو ”هلمهملابانهلصالاب

 ىلا رف
 هظفلو اذه نم

 سن أسم ىلع لءلللاىذ
 ناعضوم اعد ددحو

. . 

 رار

 مهلا ف توقانام هيلع صن
 ىمععم وننك هأ

 طسو اذه:لا لاز «دقودلوق
 ى مدقت طيسلا نم تن

 هطفلو لمه ةجرت

 نييرقلا بابمولمهبىدهع
 دقو
 معللاوناسرفا اءجلامهلا لاز 1

 هعوصم يدك ها

 نعفك ًااضأ آهنعدل اوق

 ها ىنئالاىناعللا

 ح راشلا بوصولا دلا.هداحأ

 هينك ها زمهلاب هءاحأ

 ه«عوعم



 ل ل ا ع ا لا
 ١ 5 - 5-١"

 2 امي عيل انولتو

 اذكهناطمشلا امهلزأفهلوق
 امني راه لعأو لصالا ف
 امهلازأنكرقو وهواطةسوأ

 ررفلازة جرف مدقتا6

 (كوز) ماللا فرح « ىازلال هذ نراك

 - اهَلورَلانلكااهلاام « اهمهنماهلا ديراهلا اذه

 ظ قع نوكيدقو هنو هقول عب هلال لأ .1نادرك امناوىلارعالاننالأق اهكاوزْلا رلتا لا زءامعمل دق

 ءاوقالا ىلع اهلاوز لاز عفرلانءانا وربع ى أي اوركلذى رقي داهاوزعت لاك ًاقريشالاةغللا

 هلامعتسا لعد,ءافن ىثع' الا هعمسفعف :رلارا دكه لمعتسست يدق ب ىرعل ليم اذ_هورعو لاق

 | تعيضفيصااو «لعانكتاى ةرط امه اوقك اهعوقولا م وهنطر هردأم لعىد دولا مالاو
 نما لس نع اع ل

 وهو هبه هو ه تاس مساك

 اهلعهئدبس ونت لا هتروص ىلع عضوم لك فال ذكي اموعضأو ارك قرطاو نللا

 ًاراهتلا ىهاهلاو زك ليللااهفمط اعل اَر عم ىلعءاوقاريغي بصتلايلّتكا اذهىورورع ىلأريغو

 هوقفاهلاوزبصنخلوت نيس>اسل امَحَلاَر ىأاهلاوز هلا لازأىأ اهأاور لازر كيو لاقو

 كجيرع 7 ةتقؤملا رداصلاو ريم هلا ا رى :ركرراش 7 لحما بهدم تقولا ىلع

 مل هم سه

 فاك لاقي تيكا نب هحو رخنيحىأ هزم ن مهو رسهَللاَد ع قلآ لاقيو تاقوأالا

 ليف لزوم ذا شس 9 روس نم يشل لارا و هلا ورلد : زوكحو هلل زب هناكمنع

 لاالاو اهكاوزهنتا لاز عع هنأاولاورلاَر لوقفرك. وبأهلافام وةعاذهوروصنمو 5

 |! ريثك. لاقو ةلازال

 0 .هلابتا نر رسآلاجزدارأ * امدعةفالخلا انذادي تطاحا

 آ مولا لا لاو . امهعضومن عامها ءانعملاقف بلعت هرتكءاطبشلا امهراثل بوز عفوقو

 امم كلذوهتوذألا لاو سمشلا اولا اهترادّت_ساىف برغملا ىلا قريشملا نماهلاوزل
 هدم رع 2

 ١ تانانالوزو الأن زو باعث هبلعصكلذكرمهرغبالووزو الاوز سمشلا تلاَرو هلاع٠ نعلوُر

 ٠ كاوا ق رو ا كلذ: نم عفتراراهتلا لاو ءامسلا دبكن ع

 | ع غسق هناكم فرت بالو هناكم نع لورين اولا نمش لك "نلت زل 48 م ”يلئازناكولو

 1 نمو هلع زمن هن سد الل درا هّسفننكسدقكِرك|اذهناكو هرغوناسنالا

 رءاشلالوق
 مسوص 7 و 2. ةةسو هم م5

 لئاورلا قر تعدودق تدوصأف 0 ةرملا او ا ىف درا ارماتنكو

 لسصانو تريب اسس تداعو * امتع 000 وذتاطع .و
 و

 تاعرششلاو ا بتل نت شىءاسنلا لكي ناكل جر اذهو
0 ١ 8 

 نعلن ثدي وزان الا



 انانان (لوذ) , ..ماللافرح « ىازلالضف

 رضز سدا

 لدلاهرباركاونايلاهنع «. هلي ماهيلعدارقلا شع

 لهارلاوريشلا نم دعابتلا لمّرلاورهظلا سلم الا لوأدلا ىلارعالا نبا رسصاوينإ ب اوق'الا

 فرعاهلَةسخلا لوران ىبرغملاريزولاركذو ىربنا لافت ٌلبسلوهرو_بلقنائماعلل
 هذهالو وزو الي ىروألاَرلوْبلاَ لالمضالاوةلامتسالاو باها لاوزلا (هن) ْ

 . راو ىنايعللا نع

 اهل اجلي زاتراماتا ى اهماواس لات اللاش

 ترد انتاراذا|ّْمّصانتلا ةماعنلااهماو رفثتالىأ اًنمشامتتال ةماعتلاةّسرءاضيبلابدارأ |

 هريغ هلازأو الاوز لورهناكم نعئنلا لازو اهلي ورام ليز هلوق ىنعم كلذو ةرفان تبونه ٍْ

 دير نولوةيبرعلا نماساننأب اطمن اونأ حو اذكواذكل عش, لازامو .لارئاف ةلورو ْ

 ف اولةناك لعق ف فاك ىلارسكلا اولقنفلازوداك نوديرباذكل عي لو زامو ذك لع

 ىريغْتراوالوورو الاوَرِلوز/فاكمنعتلرو هليذاو ةلازائلزوهتلورومسلزاو كلف |
 لازو رد ىَلاَرْم اًضشتيرلاقب كرا لورلا كارعالان ا ىنايعللا نع كلذلكةلازا

 ىأ ةرَساو صنعشلا اذ_هل كسا لاقي مثيلا اونأ اوتو هنعاوصاحاذا ممئاكمنعموقلا

 امواريثكه يشم كرمي ىذلا لاورلاو هعضوم قراشي ىألوزيوأ كركي أ لوك ل غرطلا ||
 ىنالزحرلا ىربنبا لاق * لاورلاردارثكلا ٠ ورعولأ د_ثنأو ل.لقةفاسملا نمدعطقي ْ

 : ورع وأ هدشن أ ىذلا رهط رغم هوهولاق ىلعلاد وسلا

 هلا كمكمدىشاتل + كلاما هب م تضرعت» هلبقو ه كاورلاردج اريل
 و يد < 2

 هعقربى آن ارسل اهي لوزباض نم الحر ىاركلام نبت عك ثودحىفو رمصقلارذكاو رذدمحاو 6 2000 6 8 .٠ سب 2 5 2س مالمو ن9 س

 ريهزْننعك لوق هنموالا تهدف هصصخرهطاذا بارسلاه«لاز لاق هرهظيو
 و هم دى . ا 9و دو 5 لآ و2 8226ه

 لبيزتو طيلخت عماوللا نم 3 اهعورب ضر الاب اد-لظتامو

 » ست م55 1 ا 0 2 < و ةدهد د ع ْ س#ا <

 نالوزلالوزلاو ىرخ ا اهضةدغو ةران اهعفرتف ضرالا بادحنودودس بارسلا عماو نأ ديرب

 9 0- ءدء 2 م صال ص عار تاو 7 لادم 8 م

 هللا لاز لاس .بوةعدلافو هَلاَوُرَدَلاَلاَراوةماع الا: هلداذا هلاوٌرلازوالاوز كلا لاو

 ىنعالا لوقو هيلعوعديباودلاولاه اذك١البلاوكالهلابهلوعدبةاَورَمق اَلاّرو ةلاوز '

 قرامع هلك و_غموهو هلو

 . "نع رلمكشلا ف ىنائاصلا
 رذجارتصاا» ىرهوملا

 يبق ف رصصنوهو«لاوزلا

 فاكلاب كارلا باوصل أو
 ها "ىفاكنحرلاو



 ىو سيقنت يال سيدي اا 10 1 روع تل ل ا ا مالا

 سوماقلا ف لبنزلاوهلوق
 فو دقو لد دزقك لسرلا

 هأ

 ار ةيش كوي كارب نكح ا 7 نه " دند

 ةرب ون مكملاق اطاشن ةعو 8-9

 درعه ةولامزدبف * راهو دع ريو رولهت

 مالا نياضنأ لَمورْناو لاك اهلاعىأ موت اوهرمالاولاعلا لج .رلا لاي ىارغالا نبا

 00١ اه جاوانادبالئان وه الس زو المزن ا ل.ةدقو ءاهسأل زول لمار

 ةيواعم صرف لما زو اضيأةأ هاما ليقو 0-5 لمورو مم ارعش نمراشي 7 520

 | عقولنا الالهمزارطملا لمْ الاقي ىرهز' الا قاصّو عمرمام «(لهن ) ساد م نبا

 | لاجرلان مريصةلاوهو سل ىابزلا فبرذهتلا 006 نها هنابوددعي لاساذا يش الينا

 | لاقو ونا, ف رعشلا لست را فار ءالانباو ىومالا (د2) لد لاف هع لسيبن راو

 ا 5 تيثبامم لست | (ليبفن) مّمّصلا ىلا لبْرلاو لاو راوهوزوءهمل يلا ارقلا

 ' ل رات ن -ازلا ثان, هدهشمتابتو ضرالا ف ئرهستاةوزعوهو نام ضراتسرغلا ذالب

 جتا نمدب قؤياممدوج ا واسباءلمعتسيو لقبلا لكؤيام امر لك وي رصشب سالوني ذ
 اقنقو * بيطم قلاع لسمو « لاق الستر ىسي رسما نأ موقمعزو نيصلادالب 3

 اهبئازهنأك ةنعار- ىف زي زعلا ليزعتلا ىفو ناسللاىذكوئذلا في زاحادوعلا لست لا

 | م«كييسال لا ادحمهدنع باطت وهو بيطلا,ل سك ات دره اال

 هب ةيزاعتج ر

 | اروُسما اواي شيا" ال عب لا زي علان 3

 نوكين ازئاجو هل هل :امالواهباّرعنوكينأ نأزئ جودا ارحل نوكينأ نارءاش.لاف

 | ليلا لدي درا (ليش) اضيأ لييسلسا اهمماو ركل |ذهاهتمنثؤي ىلا نيعلا امنا

 ' بنمو لرصتن أ لارا (لقن) ليلو موُْلُكلاَو للا وش ىلارعالا نبا

 0 لجر مساوهو برعلا ءامسأ أن م لفثرو لج ايلمشماك كو 2 هيشمق لفازو قي لاما 3

 ْ اهعمس ألو لاه نافع ى لأن عديردننا اهاكحسةمهادلا ليم 8 دكماهتفدح قرع اندر
 9 ساو ات

 |ريصقلا لكنوزل «(لكنن) طبشلا صقر مقل اذالجرلاَلثَر لار ءالانبا هنمالا

 رعاشلا لاه مدقتدقو كيو رلاكلذكو
 م0 > مسو و سوم -*ةمدد ةءع ذو

00 * 00 



 اننينف فاي خا

 نيدملا يىلءلماعقل اوه ليقو نيقشلا دسحأ ىلا ليمهضىبشسلاَمرلاَو اعيجهيلحر ىلع د هعمل |

 ا ال ا ول را وم يرن ا يسال نرحل ١
 و4 ةيمدل يع طرفا قف

 انا (لدن) ماللا فرخ « ئازلالضف :

 ٍترقك ليداءبرضي لق بورش ليمرب سل لسا ااوهانيااو ارت طبأتجأتلاقو
 0 00 اولا 6 07

 امهشنؤمنالذومااووا اولان عجبا لمزلا ىلع باغي هءوس_سلاق ةمرعْصلا ”لمسرلا او لبذل

 لمز ملا اًمطع المزن دعما اودع لا دردلا ىأ ثي دحىفو لجل الم لاو ءاهلا خدت

 0 ديدشتلاو م :نمهضعلهاورو ىلاطحللا لاك للا نم ايطاليا :

 2 ةقثرلا مرا ديزونأ

 واخ در اهقاسالو قس 63 تت -:الواموب بلاحاه در ١

 بيبطلا نبةديعلاهَنَساةرْهَقلسْنالاو 3 :االثم "لمو:لارضنلا ||

 ْ لِمْزا فرصلا يدا ينك « اهمسنم ضرالا فى ةناريع

 ' فوطة ملاهي لك 'الاديدشٌلممْرا لجرو ْ

 روح نيعملا لمراد « دال ا ظ

 اير عر ةبديصا عوفر طل عيت لالهلاك ةديدحل مالا 8 رجأدأ روش

 ياا ليسن الو * لاق ديدش ليما لحبرو دق ةرطملا ليضالا

 تارعالاببا الع المزأو: هلمرأو هلمز كرو هئانآبىأهتكمزأو لمزأومزأوهنلربشلا أ

 دشنأو لابعنم" لم تالف فلس
 و5 مس -و ََ

 قربءامعتاذ مور * ىشعلاَبالط كماْع سل

 رلهأب حبر اذا :لمْرأب حرخو هل ”لمْرافاَحو ن الفرخ ديزوأأ ةريثك ىأ همر تالامع لاشيو

 هلجاذا ل جلا نالفلمّدُرأو هلك ىأدلمزأب*ىشلا ذو اسش لامن متلو هيو ظ

 ب خلاد ةدحاو: يعور ةحاءىشلا لمدراو ةدحا ودرع هلي ولا لاق! لامدرالاو

 لاو حس رلا لمزلاو الاد تلعب ىازلا دنعباتلا تءاجانلف هةذادلصا هنمرعتفا لمّاو للا

 لجدقفاسماصّك أذا « لمت /اادا عزان ىلخإل ١

 كأن عاش وراذكع نحنا لاق هنوقتيهذتكساذاف ىسلا ىلع ىوقو هر بر ماداملوقي

 ةعصام_.:مدحاو لكلولاق ةهممريءاضي ءارلابلمرْلا هريغماورو: ةسمملا ىازلاب لَمرلا وربع
 لم لاسقي هنأ ىرتال أاضي الا, لَمَرلا كلذكو ةعرمسلاو ةسفللا لمرلا نال قاقت شالا قيرطف
 نك هل سلو ةدس>او>ر ىلع دمعي 26 شع دعا عا ادعم ع رسأوا دعاذا الام زلم

 ىفةماكل اهذه ىلع رثعن إو
 اهررذ عضوملااذ_هريغ

 هعوضم هتك



 (لمز) ماللافرع + ىازلا لصف ا

 أن 5 ناقيذرأ مق لءالإانا اذ نال هام ريعن ىلع السج رلالماذالسنو

 ا أ كَما ازو ريعبلا ىلع ةلداسقملا -لماَرملاو هتفدرأاذا لومّرصولم .روهفريعبلا لجلب لا كلم 1

 ا | اراوطتل ست و زتالب نا ل لمز لى هنأ تيدحلاىفو' هتلداع

 [ليقمتم و اضيأشد درلاوه و لروما ىلع معي ىذلار فس 1 فقمت ةرلااضي أل يسر زلاو نكد

 ليما ارا ىسقلا ثيدحلا فو عابشالا«ايلاو توصلاوعو لَم الا عجب ىهو ي يقال ل ماز“ الا
 ا 00 ع

 0 هماعطو هعاتمدست لعلمك لجرلاب رهظت ريع "هلمازلاو نييريسغ مالك ةمغمغلاو ةمغمتو

ْ 
| 

 ةهةم نص

 لاقفرعُشلا ا هر رنماموق ةصشس لأ نبى د نب نولي «ناو م اهو ى هرب نبا لاق

 رعان لا امك الا اهدي »* مهدنعإ عال اراعش' الللماوز 3

 ظ ٠ رئازغلا فامح وأد قاسوأ « ادغاد ذاربعبلا ىردي امل ب

 ٠ | ماعطلا هملع لم ىذلا رمبعبلاود هلم از ىلع ودخل أنبا هسعماز ءهنأد او ربا ثيدح يفو

 ْ | ال لانو رالمزتا كس لجلال ملا نم هلعاف اهم اك عاتماو

 ره نملمازلاو رفسلا ىفامهعمناك امو نر و ماما ركب ىأ ةلامزوإ و

 افي لدرو هعيش ى أ هريسغل هرب ىذا وهيل. قو هدطاشت نم ملظيدن "اك ىذلا س>ولا

 ب بارع" الان ادشنأ
 5 عد هيو ه5 2سو5س © سا نب س7

 أ فكك وو فو أ دوسأن عصلاو »* مهنه ْن ةضلا نيذج نول هرب

 ا
 ١

 لاوس ور دتىأ هبانثب و بون !لمردقو بوثلاءفُقاتلا ل عاود فل ىأهوث فدل ءزو

 016 هم

 لمع داي ىف سان ربك 5 هقدوننافأ قانايأ نأ اك سقلاو ما

 'رزعلا لب زمتلا فو لودذمل ملا رتجساةريعضلا عت لقرب د هيوأه بق لمّرمدارأو

 0 1 1 انة ا سعت هنا قال عار ااا أ
 نالفلمرت لاش ا وبأل اكل مزمل يأ

 لمْ هعجولامز» وا رلا ةفاقلل لاعبو وصةمولأ لاك لمدة فذ *لكو هياثب ف دلتا اذا

 10 دو

 ا ثيدح فو اضيألمزلاو هوا ل ةافيعضن اذا ليشزو ل هيدنولا بجو لأةثالزو
 وم هس سبع ور 8

 ىأ مارتن لم لجاذانتغيقسلا ثيدحفو انو ا مال ىلكق

 لامرلاوةلس اول ساو لسرلاو ل لاو نال كلا لثزلاو م 0 لمخم

 1 لير ان اللا فيعدشلا قدم
 و سل 595

 لوسك لبر نابل نم 031 قانينةبامكلبأ اوالو
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 في اورو وي اور“ من الو وينو وبا م
 . وم ظ05
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 نمديلا تافامو ىدولا ن هروصااورابسان مقئاامرسكلا» ءامزلاو هلماز مج وكيت زوج

 ل ا ا وو دا و

 فخ (لمذ) ماللافوس * .ىازلال مذ ا _
 سو رموع , ر:مدل5لاو س

 ' ديدايقلا بْلسلاو شنو 21 تقسو لمزاوذاهمسقي تحار

 دشنأو اطاشن واسغتا ميدي ىلع لماع اهتي اذار واهس لم ةبادلا و

 شوخ الا دشنأو لماز الا ىج زيتوسلا لتلا الا ىمدالا المارنيدلا ىدشلا ارت«

 الم اال حاملا تحت مهدت « اهتاركف لنا تاك :

 ىذلاتوصلا لَمْرءالاو طاتخ توصلك لم الاو هلأ و الأ رمل .

 لاف اهنر ىسقلا ”هلمراو هللعفالو لاك هنادو رح بءاعو وهوةبأدأ اق نمحرخع
 م و

 ادرلامات اوشة وبل ع حسا ةلمزأو عيزاهأ ىس هللو
 هر

 و5

 امس العو فص ليقم نبا لاق اهو لوعؤلا نتوصل ةلومرالاو ةلومزالاو

 انتقل عت اروع *# القوةلومزأ ار ملامح اادوع

 عجفّدقلاو ةب ةمنب الا ىف ىدس نلا هاور كاذكو هبوببس هاوركلذكو هل وما هدر قفضالاو

 تلقنا ىنجنبا لاك ميما متو فلالا رسسكي * ؛ ةأومزاو لومزاوه لاقي و فوغوة فرع لثمَتفْدُق

 لم هوه لبق ةدئاز والا ةدئازاةزمهلا عمك 6 همشو قلص بغمأ وه ردم لل اومزا فل لوةثام

 كلذيلوضالاتهباشفاهلمقامحوتفماسمنأ الاد ُمتسله سف ىئتلاواولا نأ كلذ ولحد ريبابب

 منيهلا وأ لاقو هعضوم قروكسص دموهو لوما فلوق نيرا لوقلاو ابتقحلات

 ديب لاف ذثاَمقاذاةبادلا تلين مميش حفلا دعاذا ىذا لاعو الا نموا

 :[مزودعتاذا نطلق كالا م نسل اكسو

 ةلومزا اضي أل عولل لاقي و عرسسأو هود -ءىرعتنا اذا لوزا لاقوأ ةلوُمْنأ سوف ءارسفلا

 دارأل قو زوال ديلا هامل اقف رسفواضي أل بقمْنبا تدب دشن او هتع هريس

 اهلما الا هدي نما عاتماو ماعطلا هيلع مد ىذلار» بلا لما لاو دوج ا وهولاق لابخلا فد

 ىهيف ةريعلاامأذ اهلا اهيلع ىتلارعلا ةمطلألا وكيلمو لاو 3 هريغ خولبالا نماهيلع لم ىتلا ةبادلا

 نرعلا صوصل ضعب لوقو: 2 رلاوريعلاو ةهطللا لب الللاقيو نك .بابراهلا اا يلع ام

 نان ءاوضاذا قالأامو د ”مهلماور نص ئربَستل لاوكشأ

 ليقو عاتملاو ماعطلا هيلع لمد ىذلا ريعبلا ىلع فيدّرلا ليصزلاو ىرعلان 3 ًُّ ليسا

 هلداعوهفدرأ امريلمرب هلمرو برعلا هيملكتي ةبادلا ىلع فيد 0 ريعبلا ىلع فيد لال 9

 (ريشعشلا" برعلاناسأ غ؟ )



 و عم عد شالو ذك"

 اناقو ناو امرثك هل وق

 ديكوتلات دوءامهنا َّ

 هما نلمأت داش لعل اولصالا

 ةمرلاو لاهل رألا اوهوانال هزوالامّرو ال هز لمي لمت هطاشنا نموريس ف علطت

 (لمن) ماللافرح «_ىازلالسن 3
 -+ هو ورك اعصقما ذكى وكر ثوأ 0 دقدريدقتر هذم لعفب عضوملا ةبودتماذك

 وارعتيرضوىأارعواديز تبر ضو نيذفتماناك اذا هبحاصل نيلعفل ادحأ برعلا

 0 اوه4.-اصل نيلعفل ا .زودعدةف ىئءمواظفل لوالا ةلالدا ىناشلا

 00001 لك ف ذف فوك زو نودنس اهونوهو هدد نك ىذا اتيملا اذه
 اولاقاك لب وطمهل 0 و هريطت ىر ىرتلك هض.قنى را رص ئثلا نك لذو ىف ردع

 اذاو رثكحصو وفوز :راوةنالكاولاه اك نل رت اول و نانراوإ راك نام ظاولاك وريسصق

 ألوم لوز لف ميت ؟ربلاقءو قذتملا فهلا عجرب - راك ناك فاما ىف ذاذهترث

 هنيدشأوهليقو حل را نيكرولا فيفا الاو ديعسو أ هفرعي لورهت لاق لاتقىف

 000 1 .الوثالاودلا زان ةسمال
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 اهيل 2 وه هع

 مم ]ل

00 

 لاف ت 000
 هد كك ىو ب هوس 4 ءهيسم 7 هو

 ايسوزو اذاو 3-0 لة اكووحأ ىلا ف لدشنم

 لاقيت ةةسزألة فصلا هذ دهر 2 3 بئذلا نيب داود حالا بذاك ىرقواا

 ١] 17 (داسلا لع لع تيس فو َلْرآلا بذل , نم عم أوه للا قو ءاحر را علا

 6-2 مه

 ىَرملاةسماد 0 ار الات يذلا قاطتخا ةسالالاو 2 ند هسبلعت .ردقام تْوطَتَحا سامءْنبا

 د 5 وه لو را تامل وهو ملا رهعصلا لصالا ىلا مثالا نبا لاك
 |0000 دديماو مداةعبال عئطن منال ةيمادلا صحو ادعاذا ملَر ل

 رعاشلال ا لا عجل اواعربغ :وبائذلا نملرأل ارد صم لالا اوتيذهتلا "5 مل
 مه س) 0

 اردضملزأ١ ديس تفأكلف 5 امتءّزوداركلا موس. داعو

 َّن اكاذلاماغسمالدارُز نيدارأه:كلو سرغااةفطنموهالو عسرألا لَرالا نعي لاق

 ميرا هدب هلّوحادنال لزأءاءج بئذلل ََْت ءذوهلب هريغلاو هلبلعت ىورامةىارعالا

 لمي ل ساملاةر رع كك #00 لمزال اجلال ه١ ان ةداذالر كار الا نأ هَ

 | راياووتح اورج ىلعدة تبدل اكو رح . الا همن باعنارميقشد أفاد ه2" عَرشأوا دعم

 5. -آ

 5 "اك ىذلا باودلا ن نم لمازلاو عبلا بيسو عل لاملاو اعجب _لجر ىلعدةعملان كمكلذب

 وم وة العد توم

 تعلو



 مو ةنت ينشف ىالارس
 ُلالُز ِيهَداهراَح ادع 5 تاهو نهدولحن“ 3 مرا وخلا

 تس هرمشامىأ هانا عفوا امتد نأ طق هانا :لرام لاق هلأ لينشىفأن ع يبارعالانبا |

 لرلزلاو اروُغّتول عل ب تْغَتلا ءام- نمتربأ الوز« , ام قا - فت لعام دارأروطنموبأ لاق ْ

 توقاسلا ناك قو اضبأنآرلاو ءورهثش لاف ماللا كردي خشات ىلع عااول ١

 دقو 'ئشلا كب ركل ازألاوتارلزلاو قذاملا لالا لاو تدبلا شامر لاو درة لاوُل ل لا |
0 29 

 نارا متلو هلال اطملالع لاو لالا نا اولاد قوال ودك

 تاريراَذال_-وزع لوقف قكساون أ لافو ىهتررفرسكلابالالْزوكزَرسرالاهاَللَر 1

 97 ل

 مالكبلا فزو دو ىازلارسسكبأ ناارازقءارقلاوةدب د-ُتةكرح تك 1 ىن#عملا اهلازلز ضرالا
 لازرلاو لاكلارلاو لاصاصلاو شف ءاضملاىفالا* انا علل مالكلا سلو لاق اهلا

 نيالا مسالا ساوسولاوردنملا نغا ودول كاذكح هوما غئلابلا :لرلاوردصملا مسكللاب
 حاولا هن وق نمر ناو فيولا لا ةللز وقلا تباصأمسولوق ف ىرابثالا أ

 ناطمح نب تارعلاك لاو 5 "الا لزاللاو دئادشلالزالزلاو اورد واوفوُخىألوسرلا لوي

 لكولاولاود "الو لزاللهيف * 00000 1
 ةماقتسالا نءاوفرص هانعفموقلا لل مل قاذاق ى الا فلكل ندد وعامل ابار

 - 0 2 ل نا ا 4 ه--#أ

 قو لاز د هع طوم ل زا :لز ىح هب رىفلجرلا كزاو رّدخلاو فودلا مهيولقف عقؤاو |

 هنموديدشلا جاعزالاو ةوظعلا ةكرولا لصالا ىف هَل مهللَرو نازح *الا مزشامهللا تيدحلا

 ترانيغالقاةتمارطض» مهره للعجا ىأري رذهااو في وكلا نع ةءاك !ةههوهو ضرالا كدر
0 2-3 

 هسنفامرثك أ 867 مكن كز(و هع وأم ةلرتال ىأٍ يكل آزال قال طع ثيدح فو 8

 00 زا دنع لاقت هك ل للرب هسة نمحر م رة
 صم مع 2-0 :

 تناكلاهنمتناكولا#ال

 لرلَر ا سدل دلو حي سدمو ما ال ىلع ةيراخلا ءامسالا ىنالااهلوأ نمةدانزلا اهكردتال ةعر'الا
 ا آ

 ا

 تاس نأ كلذو ىرخأ ةده> نمةنملب هدف تئ اف لاثم هنأوهف

 6 مس

 توملادنع تيسراديست كرو لعله قفلاعمو هائعمو لّزالا طظفل نمنوكبن أب هفكلذ نم

 00 . ودونأل ا هردصفف

 9ةهوررو هم دع

 دناسزغاَدكو أى ود:س دقو 03 هس لولاك زاولاكو

 ر,112121525ئت شئ تت تت |

 ثببلا نهدواج نك هلوق
 ساسالا ىف ىرمشخزلا هدروأ

 طفل
 تاهّوم نهدول-ن'اك

 الالز امهذاهرا شن ىلع
 ءأم تابرمشم ىأ لاف مث

 لعل ها فاصمهذ
 ايهذضنو تاهومربفلا
 هتك ها ةدئلوعفملا لع
 هويينعد

 يللا

 ةباورلاررحوةد_ثلا عع

 ها

 اهنم تناكول امال هلوق

 ضاس هدب كرتتناكل

 2 راش در وأدق دو لصالاب

 ةرايعلا هذ_فسوماقلا

 ةروك ذملا هز علا فذحو

 ىعيتتم ورك 3 رد



 + ض1 يو راو وما تل ا نا ل و ل ا
 اول ا مو ا رمل سن :

 ةيوحن ةدعاسلاف هلوق
 لبصالاب ضان هدعل رت

 طقسد_هاشلالعاوىرتاك

 محي ةسمعصلال زوصالاىلا عراق

 هسينت# وك

 ماللا فرج.« ئائلال ص 1 (لث)

 | كلذكأوثلا هلو طل ممل عضبلز ءةياورانوكتنأزوجيو هةفص ع

 الابل دع شيعن لا 5 نكيلو تينا ىلابللادعأ لاق

 ٍْ لوو تصقنوأ 5 مهاردلات كلر هبورنة عراه الز سوقو

 ف مّدقلا هيف ل ىذلا ناكملال و لاول ازمعردلاقب

 و

 ٌبيرضو هقوفباب ضر 5 رة لوأَرفلالزءامج

250 03 50 8 

 : ىأةلرةدنع داو اهركشيلةةمعتهيلا تازان مهثندلاقو اهادسأى همنا

 ةمسعتهيلا تزن م ثند- ١1ىفهلوق لدن .ءونألاك اهي أى أهم ةنديلا كو ةعنَم

 ُ :لافقتنا ودول للا نمدلص ورينا نبا لاق هدنع تءنط ماو مطعاوميلا ترد تأ ن موانعم

 قابلت تكواشب هيلع مدل ىلا ملا نم هما تالت داق ناكمولا اكس نن منها

 1 ةأرحار ذي ينك لاعالالزاهأناقٌمثننالف لا تلزم راو م.ندالف
 - و

 < هود وه

 تن راشيلا تناك اعاهاع #2 قداصونْ 1 تدَصناوْأو

 ا ىلا ىلانالف تنأو هسرعى أ دالف لوا لن نالاكو قورعماوادهلاريثكلا ل و

 هموع

 ناصقن ىأَلاَرهنازئمفو ىلالزلا ةدحساو لاو تيطعأى ايش تح نمميلا كو هت أ

2 

 لاق سانالا عند ىأةلزنالف دكا لاقي ما ءطلادنعسانلا مالك هد لاو ىايعللا نعمذه

 عينصلا نمل ذقت ءاامتاو قيدصوأ سير ةلةدئاملا * نهيب ءاَدمقا ارع للا ثيللا

 ا عاق

 | لربلزدقو يطول لست انلاو تلاَز لاشمالو َّر هتلر لاق ؛درموبأ نماننلاىلا

 ١ 00 « بت ماخناو دينا لأ * ننيلاو كار ءالا نيا نع عب هرسلاّلرآلاَو اضل لَ

 ىلتش ادم

 - 82# ءءو
 هماوه ٠

 : تيا مصاب فوميعر 3 قيفصتلاوةبلا لآدو #2 قوتُتلا ىذماعلا اهنا

 : نأتي للرب ىنعب رجلا و ةعضلا اعد ابنة ُلَرلاقفانههآ رلى ب

 ا البلبل نوعا عضو ا كلا بلل عشومدلا طودن او

 و ىووو

 ١ 1 وبه دالوإ ل زرقا قالا ارو افيفخ ناك اذاٌللفو لزار مالغو اعب دربنا ترم 59 هاذا

 1 ةن وج ةدعاسلاع قلحلا ىف ةركاولوزنلا عب رسولا

 ءوش لكن مىفاصلا لالزلا لأو ضصلاع اصلمقو تدعلزالزولالزءام-.قو درا.لالز امو



 7 مارون تلا نيب 2 ضي ني يي ل ا كل

 ىندبسو ا بوصويح سو محجوب مج سمو دج جر دب سلا ١

 ةلاعو الافرع »« ىازلا لص

 .- هرم م <

 لل ا
 5 < ة عد مرو وس 5 7 - مما دسم

 8 ماعم انقرة ٠ 5 00 د وى 3# 50-20

 ا
 ماللاد.د وده -هلا 0 0 لبالا نمةعاجلا 25 لا ءارشلالاقو

 3 < هو ع 2 ه< 0 5 5 1 5 41 2

 «اوكر ىلؤزأ كيلا اوأج « عسفرنب عورخملا ىربنيا دشنأو ىلذح الا ىلذز الاو ها

 2 د دو . 51 تاو د 0

 ناشط ب ًاهتماعن الرق «(لقن) لحرمسالفيزو تندتلا و مال فؤزو
 م6 .٠

 اهالاواموةرب زحلة يح 3 هو ليقاَورلا قاقّتسشا هفملقزلا ديردئبا هسأرقمحات

 ةءةرع2ع 6 د ةوادمدو <

 الرلرو لرر مصل نءٌناسنالاو عردلان ع مهسلالَز لان عرس لف (لقنإب
 ا 7 ال

 ترءارغلا لاو قطو أن يط فلز ذاالبلَرلرتالذاءَتلَرو اهو ورسول

 فامعللان عدن ردللا فقل ال لروالر نطل ١ 06 ىكيدزلاو: ةلرلا مع ال اود كلا

 هه ه5 _ د واسم 82

 هوو ًلاَقَمفَلَر اراذاو ل رليقهُمَدَق تاَراذا بيذهتلا ارو هل هقطشم ىف لروالَر همدقت ارو

 دنا ًاواه دوو ةئيطآلا و هدر لبق

 م و مع

 هللا ماسح 1 اروع فوسم هلع هلزلا تع حلال

 و ودمع 5 2 :و 8-5 ةءاد هدد

 هريسغ هلزك-_س اواو هز فكايعللا 5201 1 ازوالوازواللزوالز لزب هش دو هنأرفلزو ْ
 م ماء د

 ئرق ةواهنعُتاطشلا امهاَرأف رق :و هلار اوالال "را هلاكم نعانالفتالذّلّرأو زكا ف لرئاذكو وأ

 ها مع

 ايل ار لاةؤبلعث هريسفو ل للا امهمسكى ؟تاط. شل امهر ل يقو انها
 عش 7 تسيل هدم 7-1 . دعا 2 3
 0 نال زال تاو ءثددح قو امولزىنايعللا لاهو ىأرلاف

 0 و ةسوءوو
 كلر لف كلذك ل ركماقمو هبفلرلزاقمو بنذااوأط1ناوهو لكلا لعد

 تسوس هور و 7ةهم 7

 لت تانيعلاامب « ل رقد رن لاق
 ىس 5

 تممكلالاقو هقواحز ىورو

 ةعءلو »9و3 ساس سوو و صس ظ 75و

 لازةقول-زابصلاماقمفو #23 هلعاف َتنكناابصاا نهلصوو

 ضخ دا ىف للزلا هل اأو لل 18 عضوه ٌضْخدلا ناكملا اههتفو ىازلارمسكم ةركاو لركاو

 ىارلا لاك للا عضومَركاو لور ناكمو ١ اًطَدنا ىةلزلا لثم للا راو
 ةمس لوم 2 9 0

 أ ةلزمدوفن وفا رم تدشن

2 
 اليقمدار دل مي عيطتسيال 03

57 0 

 ا 1 3 1 اطأ ارضلاةفضقو نافل“ راو ركل بقو لآزلاةلزماو

 باعث هدشن أ هلوقو تدثتالومادقألا هلع رد ارأرسكتو كانا غو قا

 ©« 5م © س تاز رع ب

 العفمن الا عن ن دوكيال واس نمالدبلز ]م نوكم ت ثار ًاروعمد._.نالاك « لل ]رمةقدنم ب 5

 ٌلمالاق اذك تةرشدلوق

 ند بهص ةجرقىذلاو

 ررد تنحت هلو هرسفقو

 هحدع “هتك ها ةءاورلا

 لزب هدو هن ًارفلزو هلوق

 نملصالا ىف طءضاذك#

 سومانشلا ىذتققمو لعبد

 'ىاننماشي أ ذهن أ هحرشو
 هحيفتم هتك ها لءوبرعذ
 امهلز أك ايعللا لاقوهلوق

 انهلعاو لصالا ىفاذكه

 يععم مار رركاطةس

 لدالا ىفاذكهةفدنمهلوق

 ررحو ةدد_-ثمءافلاةفد
 هس © -

 هدفت ةدرثك ةءاورلا



 ا علا رع 200

 (لقث) . ماللافرح » ىازلالصف ارو
 ١

 285- مو ؤ- و28 ع

 و دهيسصول اوال ةىشلا ل «(لغنإ ١ مءأهتاوىرهوملا وس رمل لبعزهملع كردتبامغو م
 لغلأ 0 ةينس نط يلع !ل>رلا

 : ماعز 3 5-2 ند دا: اذملا ا نلن ل ا يكن * لمى أ نناقسن 1 غرد

 3 هل دو "لمكذلاو سدتلافاذك
 هعبتص هونك هأ س هوماقل و

 ىلا ةأرملا تلغز هلوق
 هلوقب ريسفتلا ةدابز س ذهل

 ها هتصاذا

 دازل -ةغزلادقوأاذا هلوق
 ها رعثوهو ل وكلا ىف

 ىفىذلانايذزلا لا هلوث
 بيذوتلا نم بهم ةحجرت

 ةيللاو لغز لغز هدعطتو هيتمراهاويةقانلا كرو نحلل هةمل ضلاتراد

 : ديردبللان تعز قسارخ . اللوقباسا ارعأت عمرو هنموأل اق تارهدلان هلاد مدا

ديرشلانبورعنبر هد ىربنيا دشنأ ادلع ثم مدلاةتعللا تعزو ه3 *العامردق
:. 0 

 #مءول وس و

 رّدفلا طعلثم لع الذ 0 ةنعطديردملا تعَفدقاو

 ةدازملا الرع نمٌلعَر أبرعلا نم اسم هروصن هو لاق ءامةدارلا الرع نم ةأرملا تع ثم الا

 ةاطملارك ةورج أن الاق هْنقّراَهَترةداطَعلا تعزو هقَراذا هّحرقرت اطلاَلَعْرَأو هقفداذا"املا

 تف 0-2 0 هنقسامم ًاواَهَحْرف و

 موس ممو5و ةه< 5 دعو

 50 رتفشللوديملا ع نط 5 "لغز هقلح ف اعز

 ار 0 ًارجألا اتعضرفاهتروقالعَرامازتاومأ ةملبلا تعزو ةاطَقلدبلاراعتسا

 القرا مرو هما ىذا كرا ىثاررلا هانعم تآعرأ ًارعش ل اكو هنعَضرأ أاذا لغم يفاهدلو

 52و 2-4

 ليعَزو لّعنو لغزو ا لا للاش همسي فرش أو ميما حو رافال ولع ا .ولاخ

 ١" يا لاعب ىقاادارأ هلع هيلعوذءاسكلا كاذم حلا دن صن ل بج لاق
 6 لا مح

 لا دفا لا كلذكو دعاها ل دقو سانا نمشعاجلا ءاملاو ةزمهلا شب ”رلورالا (لذن)

 تين ثيدحلا ىفو قدح اواج هريغ لاك و مةعام ىأ» مامي ومهتلفرأب اواج لاقي ءار ارهلا

 فد ةدئازد ةزمهلاو مهريغوسانلا نمةعاسجلا :لورألا ةهلفرأ وهو لوديلع هلا ىلص ونا

 ' قرهوطادشنأو ةعامبئ؟نمانلا» نم هلأ ىلاتاسرأ هنا هنعمتتا ىذرةشئاعشي دح

 سايب كلن مري أل واج م لفن مو ام لعل لا

 سانلا نمىرامأن لا نمىلبأ 00 2

 نايقرلا لاقت وش لكنمةعاملا ليز'الاو
 ررف- نابمهىلازجرلا ةيسن

 نوينتف تكا
 ١٠

 ل دججس جان © همحجم

 ١ ا .لاق ىرتملان ءتنسالا يلْغُرلاَو مع-غلاولب الا نم عاضرلابب هللا لوغراد اهعضراذا العرو

 1 انعيج نيفلاو نعل عاركسسااكحر لاجرلان نمي ضلت لواكألاو روما للمسن

 ٍ ا نيالاق لول زمصدح اول بلع نايبسال لاقيو لَ هن معيواضي للا لبا

 ْ رولا لدعرلا ىربنبا لمعلا دقو اذالجرلاَلَةْعْر فار ءالانبا لإ ها لل



 8 ىلا ىلا ناكملا لد اخ زلاو ا نمتيتصسك لع 1 نمل حز ىلعوب لاق جنبا |

 نمور ىف 210 للا (لخن فيلر كإذكسو هريسغوافّصلا نم 0

 جالا لا طشامهالك لول نو نال :

 قي امن لعسةجرتىاضي اءانرك ذدقو بي ٌوذونأ لاك ل

 نكسم طيشن لعبا لعزراجو طيسينل عر لمع ضرفو هسرافريغينتسا الَعُر سرقلا َلعَرو ٍ

 ةوو 2 ١

 لداطمب -ولاق #3 الغاواشب“ ارخشلا نم نب * هذعلو * الب يلا دعت ةالف تاج * ١

 تديلاىف طمسلاو ىربنبالاق هلع قدوم ًارركيودالعأ أن مةديوباةسأن معطي مي ىلا

 لوقءلهمو لاق رقفلا زيمملاو رعغصلا مالا ملا هرغصف طمسلا لثمهنأ ديري دئاصلا :

 دئاصلل طمسلا فةيقرأ |

1 
١ 
7 

: 

 نذل ايت و و رم دل اا ل رع ديل وا

 0 (لبعز) . ماللافرح « ىازلال مث

 لاق ىاريسلا رسوب وبس لامعيرسل ليلا د ةعباسلاءامسلا فهنا لاستيو دعب يأ

 رشا اطيشنلالع لاو طاشنلا لعرلاو لفلاكل عنا اوٍضَرَللا نمر زكعلاك لحل 0 !ع 29 لح
 #«ث عال سا

 م سو

 لالا لاحرون جسيم »* للا نم مولان

 و ةدعا هه ع 52 5 يعدو ب همس ساس بدع

 عرمالا هدلعرأوةانَعلا َلْثم 5 تما دقوا مالا
 ةءءوو ى < 2 ِِ هدو م دردو و مسا" 2 2

 رو اعلا لع لاو ريغال ةهعملا ني غلاب لوز لا عاركن ع فيف>لواءز ل درو

 نم دلو لد.هنأ بوةعد ىو "لكلا ىفةغاةماسعُتلا هللا و اموُجروُصَلا لعزلاو

 عضوملع لاو نامسا لع و12 تما تزلك هان رعاة قا لماؤخلا

 3 اوق همو هقنعت قدوه طب ماثعف هاذ غلا هيف عي لىذلاو وصلا لع اا لسبع 0(
 مردو سم مه

 راو هاب هيج الج + « الب ردو قررا“ * جالا

 وهوا هازل ليلتي يولخبالاةولات ةيهادل لش عجيوهو لإ ؛اضلانم

 ل ع هوم < 2117

 اءياق المو بالك ب الك 5 ا
2 

 هلوقدنمو وألا الاوت ثديوهثدبن ا لع او
 قوش برس كتل * ف وو ردا لد نع ر

 يم بلعت ع نك ريثك د. ورابع عيال عاركن عمألا لاو مديسْا
 هى مه-

 همأهئاكت أباه به لاقيو ناا "ل دعرو لمعتو ءانيتك اكداكحا ذكيه ديس نبأ

 ىازلا:ىلعزلارك ذا ذادحأرألو ءافيلاةأر 5 رلا لم )ا نمدشتدقو ىرهوللا صئاذه»اقاا
 مس لا

 .لئاوطا نم نلءزلاو هلوق
 ةيكنلاو طم-ض اذكه

 لعزل اودعب لوقو متفلا هنأ
 ةلمكتلا ف طيضاذكم عضوم

 طويضو سوماقلا فهيح رصو

 ةحرسر غفايكما
 معفعت ومنك ها ت دوقأن

 لدالا ىفازكه برس هلوق
 هسا ىف واددشمنيةلمهملا

 اطوبضميزش بي ذهتلا نم
 هيتك ةياورلاررخلو عكرك

 هيبعن



 ةقيزح عج وه قي زكهوق
 6 ئذلا نمةعطقلا ىنعع
 هس مك سوماةلا ىف

 بيذّملا ىفاذكه ةبينهلا هلوق
 سوماقلا فو فطاع نودي
 ه-راشلاف واولا,ةبمنهل او

 نبال قاعملا تانك صلو
 هعصم ما واوريغ تنكسلا
 0 مكاو هلوق

 مداونلاب دارأ :تذهلاو

 نيواهلابو ضيبلا اانا

 لسعلابرضلاو نيتشلا
 ىويفعم هتك" ها

 بيذهتلا فهرسف لحزلا وق
 لحرى ذلا لكح للا لاف

 د درولا ف اعجرب لالا

 نع داكح ب رشف اما

 هيتك ها ىريبدلا لدم

 وم

 (لحت) ماللاف رس ىازلالضف مع

 || ىهلبقو رانا الربا أ ل نئانتلا طر )| فيفح اضتفيفَحمْبَش

 : لي هدا ءار دلا ذؤ لح براني كدا قيزا ب دسالاق لتنحزا تحلو وش لك 00

 رك تتر ازلاو ىنارلا لالا فار ءالا نا مد -ة:دقولاحرلا ن 0000 لاو

 ْ ةدلخلا لج *لاولاكدَر رب وأءام نم ةلالا6 ا 2 ثلا نمي لج 71 تيكسلاْن ا

 دشنأو نيذيعلا نيب يتلا

 8 و « ع : 5

 بحار اكتم #4 درب ن مَباَصِنوَص "وزر 11

 ا 0 هم الوم مى -

 برضلاب لا مامهك ان »* اكمعأ نس "وانت نب مصاو
 هوم ماوس

 | جدد مىل_قو لهجز موضه لافؤ ةآر ,ل!لدوساو لمد“ ىف ى هاهنا ىفلافو

 هودي مت 959 سود ءور

 نعّلرا هالك لو رتوالوحرو الحر ل-ريهماقم نع لال (دن) نرعلا مالك ىف
 قة ءو ع

 ديما لوقهئمو هلازاوهَرأوه هلو-زو هناكم

 لحروىاقملثمنعل : هلاسقو ليلا مو وأ

 مدع أت :ك املاقو 0 لا توقأاإف هدنعث دكت هللا دمعات اىمومىأثبب دحؤقو

 ىلا سلاحوهو هللخّرءارالف ىرد_ةظناثدد_>قىفو موننامويلورخأ :ىأرد,ل هلأ ن . ماش

 ٍ افاعي اىأ حر د قفى علسْراةداتقا لاق بيسملانب|ثيدحهنمو نيسالا بنج

 تب

 اص هما لحقن م

 0 تالق !لوشر عمار دالافو ليلو لحزووفدءابو و مهد ل- رتئرهوملا

 7000 اين دا اردن مانيوال ذل 0

 ا ننكلاو نيرا

 وءو*ور موو 5 مص

 اوالسم هب ءاوحاصناو اوا ا لحاروب دينا تطويبق

 ممدود

 لاقو اخ لتنمى الحرم ادع الانقي اند طرو كنود الحرث ىذلا عضوملا لح او

 سوو هود رو -و

 )0 ا سو هلراع شيرت ءنكي م لطخالا

 ضر رف لامها ٌىأَس اةشاللق تدكسلان ب !لاق ٌضوَل اد 0 2س ل واخ: را
 قد وص دك

 انو ني اهجبفرضألان عليل |َترلجرَو لوبغلا ”هل>ارلا لدْرلا لكلا ااه درولا

 وو
 نعدربملا ديرب نيد لكس س 00 نمدب كوك مسا لحزو 0 ءاهلابك الاو

 لردناللربكوكلا لق و لءلتخل اودعل ل ودفرعملا نةلعلا همن ال ف هربصم اللا ةذدف رمص

- 

 ىأ
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 م6 (لجن) ماللا فرح «*« ىازلالصف

 - م6 < 8و

 رج نءالدشنأ و ملين ويقول زد > راهجرف

 1 ور رحل اذ زيبقس 5 دهرا ىَدَناْضْسأ امو
- 2 3 

 لحال نولوشياني [ئك 57 ب ل ةقازمهلاوزمهرفب يدا خفبارجج يزل 0

 مايأ فتي ولاوةماعتل حار امانه لسحا 58 نالوةتدرعلا عممنمف ةريخ أو لاك ميلظلاءام

 لدازلا ل.ةو لكان 2 ىهف صدا مْلايْإَنااهنال ب قتلا اودوا ءمماّشح |

 لاق قاس "الاف توك 20000 وب أ لاق هضم هنيضدت مانأع اربد نمل يسم

 هم و3 ةس لي كل

 ليسا اعتراض 5 لكون نأ لب ؛اوحأنا
 ودم

 او وم 28

 أمم مص .وبةه«لجازلا تيدهتلا ازومهملجأزلا همفنوكيتأر هكلااذ هسايقءديسن الا ْ

 الالم ليلو 0 لج > "لاو بالاداسأ ٠
 اا 5 0 928-ِ

 قارثلابشلايذ او 1 زرفص رع نانا ماو هاب و ||
 فاس ه سس در عون

 ىأ « الجازالبرردصلاءكرو « مهكلاونأ لاف لاحز رار ردقو هيئري كر شلاوهو |

 لحازلاو هتقناهيامدعأا مرق قحاب 11 ك1قو اديدشاسمر 1

 لا لاو خلع 3 ىةقاط الحا لا هدمسنما ما ازا ىفىراكملا عمنوكتةبّتلنا نمل

 هادو 13 5

 ليقو لابخا و مز فارطأ ىف لءف فن2 ع ةقاطاك ريسصل) 1 رى :و فطعت ةم-ش 0

 0 اوّردعجسو ما ا فلا هيد تن ىذلا لدحلا قرط نوكيىذلاذوعلاو

 هد و

 لجاوزلا هدا بفتشئاذا 5 مكباطو فتن هيلع تاه ىشثعالال اق

 هنوينسد نو نيرفتلا ريك تول يبا رعت جيلا

 - وورس رك ع

 ريمزوأ ةقيسولا بلطاذ ذا د دام ٌثوص# اكل حردل

 لاه ءانغلا لع لجبال عقرأ بدوار
 * لجارْءاحك اننا « لاقو بطلا ولا 58 لاو « الجاز ءانغا مَع وهوو»

 ثدغو دءروذى أ لحروذ ب اخو لاع يفر تو ىأ أميل لحم كل دا

 ىشعالا لاف عب رلا هيفتتوصْل تو توصدد علب

 ىارعالا ني ادشنأ سانلا توض" ءلخلاو « ٌلرورْشِ ع داعتساا6 *
 د م

 لفاع لبر ناممعلا اهدا 03 ينط زاب

 (رشع ثلا برعلا ناسا بي غ1) :

 بيذدهتلا فرض دلامرو هلوق

 همك ةءاورلاررذل ىّعرتو
7 

 ىلنازك+»فى م نأهوق

 ضعي ىو م1 ابيدسنلا
 ةهلا هايل انحاصصلا ست

 هيد مرتك هأ ةباو رلاررذ

 بن رطتلا هب صو هلوق
 مهضعن صخو مكحما ةرامع

 هسيفع# هك ها لادن



 ىفاذك هلينلا هلي زلاوهلوق
 ةمالعن هلزهرو لالا

 نمله رثفو فقوتلا
 اليئبا ص امو سوماقلا
 هبتك ها امفثىأهلذو
 ةويعم

 _(ا8)  مالافرح م ىازازض 8
 موو

 اليل كمال يلطا م الي زاهعوز تأ را

 ل هه

 اليصعةضيح تنك كنيل #3 اليصف هن ةلاقم هل هل تااف

35- 

 ناك نمهتلقنامئاودب ودرب لاق فيعضلاتدفَطلاو رطٌقيو اهمثلهىأ

 مجلاع خفي لجأ واوا لكلا وع را اشنقطلا هبولاخنبالاقو نونا ف ورعملاى :ربْنبالاك

 ىكحو هيبشأمونيترسسلارسكلا, للا (ليذ )» لج قءركذنسو ل عقلا"امزم جالوزمبم
 )| ىلع ترمة أما نأث يدا ىفو عجم ىأىردأ الفمد سبا لاك مهتالب ٌراوذخ ىلامعللا

 لبزلاباتلص اذا ضرالا تيترد سم ذلابو نب برسل ارسكلابوه لي زلا تىفاهسيةاهجوز
 رسكلاءلابزلاو ءاقلممضلاو عانت زماوهليزكاو هد عمال رولي يعيزلاو ضر'الا لرو

 الفصيل. ةمنبا لاق اة فاانرالا تمياصأابو ا لاا لسخاب

 زو س مد »2

 الابز بوكربأ 0 « هرهظ ىجياتااميرك

 نام ةلاير تيعسامبوئثئأةلارريلاوءانالاو ءاقسلا امو الازعأ لرب هبنع قع امو

 | ليقو لي انراولاتاو < اذاف هين لم كك:اعولا لءقو با املا لملاو لم او 6 اح

 لاق ريصقلا ليلا و ثالب ول سعال .زوهامغاو ًأطخ لدن هلا
 سر
 اذاف فورعم ل. لا ىرهوجلا ليز عمملاو فعلا للا 0 فشلا ليل«

 هةموو س

 هتلبدزاو ؛ ئ لاتايزو 3 ها داعلا يم هيا ليبنوأ ألينش امتد ة 58

 ةلايزو عضومتلازوت البرو يللا هيل لاو مدلل هل لاو هتامداو هدر ءلاذكو هتاقحا

 تبيؤذو .ًلاقيثكباو دلو ددع مار ءالاننا لاق مقنبورعوخأ عنا

 29 6 ماس

 ار اوردَعلا بوث عَ اذا 5 هما مانال

 امال هجر كىشلاَلَحَ هبضرتف لد ا م يلا برا لجل «(دجن)

 لاق تيمردب تلحزو هعفدو

 ةةء2 ود و

 دايخ مالوم ءاذاىت ني 3 هلجريروغلا حاب رت انعِ

 © ”ء <

 فلير يتمرد مط فام مقاتلات آحرو هبتاجيراماهللان هل انقي باعت ن نءعرد- هملاو

 مدع 4 5 - 0-22 م9

 آو مالسنيهللادبع ث بت :د> ىو هةعئدالحز هتاحزو هعيضوهىفروك ذموهو ارحزدب

 ماد

 ءاملالتّردقو لعفلا ءامزمميالو زم لسا تشب لَجارلاَو ينعددو فامرىأ ف لحرف ىدب

 ق



 دموو 5-و م و و سهام م دعو

 004 (لجأت) ماللافزح *« ىازلاو ءارلال ف

 العثمهلوواراكسه * 0 :

 وهو هلو -ءهذوع

 ليفنم .رامدْقاَعرم رشم 2ك ع اهترقنوقدش قلم مها

 هي وهف ف وع

 لب وا . لاا هيج تارعاظم عاد ددءاهقلح ىف تقص !ممانسأ

 نال ىف ىضراكلال ما و رديف .ةراكلا نانتسالا مما :ةراغصن انس لدواو لا

 لووارلاو لاورلا ىبمصالا لاق سر اوناسنالاىف ةرئ ةازنسلووارلا نأ موق معزو ىرهولا

 ص لا لا ثءللا لاو نانسالا ف :دابزتوكنأركت أو ناسصلاو با اودلا باعلاعم |

 نست رلاولئارأاو يداوم درا و راو نال فلور ريوهلاقب |
 ه2 © ءلد

 وألا «. الئارلالاو رمت «لطد «* د_كنأو مدام ارمشلا نمهعنةبادلا تنذت

 لاورلاَت مكساانبا ورعوباهلافاذكه لاق هسفن مرطاقلا باسل ل ارلالاور رلايذارأروصتم
 ه5 مدد 7 ُش و هم

 اريد اكل ده اهكلداليورت ةلدولاو نسل قربنا لورو ىءعملكقايلاو باعللاوغرملاو

 ل ورلاو لوبياهييضةحرخأ اذا ليقو لوميلكذأ سرغلالورو هعسوراك أ أهماعط لور ليقو
 3 1 ا 0 ٍ
 كدعللا اودرك د ىرعس يداالورملاو ا رطةذماعطقتمالولوسنأ

- 0 

 الصفا عئملالتدط #3 الجز اهلي هب تأرامل

 ه كس و

 اليسرتةلا همست 5 37 اليرئانودنم الورع

 9ع 0 ل 20101-00-0

 * اليصعةضيح تنك كدب «

 وهون! هيف طاثا لإ ا نمنرعشلا جاوا لي ا 0 عا

 لورملاو هبعفتال ىذلا ل بخس نمةعطقلا واولا تذو مم ارسكب :لورملاو ٌدتثالو ٌدتعْدأ

 نسَرَشلا لورملاو ماّالا معانلا كورملا أو ةفنتسى أن ءامهزلل ففشلال كشاف الأ

 رعءاشلال اف ًانضةجرتفسذهتلا ( لآز ةعملاىا الصف

 7-0-2 9 د ) (

 لاول اوهو زوم-همندبلا فرعشلا ليج لا ءار ملا“ «(لجأن) ءايمتسال لالا

 ةزجن ىلءهرات<ىذلاوهغون دوذلا ىومالا لاك لذكو ىربتنا لاك ن نونلابل لا لابو

 زحارلال اك اندنع طظوذخاوه"ارذلا هلاك ىذلاو دمع .وألاق



 يا د لاا ا لا

 لصالا ىفاذك اهنتخ هلوق
 حاصلا ْنَم وانه

 شرف مدقتو ةهلاز
 قءعامهالكو ةلمسهملاب

 هبتك ةباورلاررذءاكبلا
 ويعم

 ا
: : 

 كد ري

 '(كفر) . .ماللافرح « ءارلال اعف قليل
 هوو 5 دوو

 الالا ىبصلا لكمزا ىرهوملا عساتتو لاسلمقو عيان ميلر نم صو لحم م

 نايقرلا لاك اعيجبنيغلاو نيعلا.هنارطق عباتت ىأ عمدلا لعمرو هناعا لاس

 ُ م وور)' مورإ و هر مهم ووو وسد
 لغم م هبدشم نع ءرطقلاو 35 لافي ع ترو أوقد

 0 ه هس هود

 لارا ا ضحس ةيفانا * لعمر واوا م امك

 ورعوبأدشناو همسدلاس ىأءا اوّشلاٌلعمراو

 و. و95 هو -

 0 مارشال * نلكوى داطءامهدلاانل بصأاو

 - 7 م هدو

 نب كرذُملاك قوداكأل جرا لمتلاو اذار ضماىأ ال مرح فردا مسهأوقو

 السلا كتم
 اهنيقياها ارادقسةننطوم ه املا طا دار ىبحاص ىت راما 2ص ع 2_0 هيلا اع ريالا 5

 و - 5ءاءد ممم ادد

 اهئينح ل ءمراو ىرحلا هب ا ٌتدهحأو توعت أن ماعز - د

 سنا ابوقميمءزو عانت لا لئاسلااضيأ وهو لما الترم «(لغم 39

 ثمح خافتنالا ْلهّرلا (لد 9 باطلا راو غانا هيف عضواذادلجلا فَ ارا

 العر مللا لهردقو فعضلا ىلاوهو نما ىلا واخر هنكلوءادنم سال ءروهبشوهليقو كاك

 قو كارلا لاق ا هر صرف و كرينا رَطْصا لح روهذ
 1 "هد « معو مد
 دا ابوهن ابالعرالو 003 فز , امال فيلا دقدق يد

 ْ كلذر|هردقو مونلا ةرثكنم يَ اناا عصأو ب راطلا نيدي نبت خسأ بني زاىوربو

 ا .ىنوكي ىَدتلاب هيب قبة رباصم لتر راو َدنْمَلا ف نوك يذلا ص الا ءاملا لك ٌراوالهرت

 ْ 8 هرئاط لدم (دسي) لمهرتر اج لاقي شملان مبرض هش را «(لسنإ ءايسلا

 ةعتلاهل تسيلاهتأالاةريقلا همشر ”اطوهبلعت لاو رشاد مريك وشو سدد هنأالا رسل

 ةادهرو ةيهياغدحإو لداهر رلاونداه لا ىره الا ل قجاالال د5 راو

 الوفا راولاَورلا.ديسنبا اويلي نالفلاقب باعللا مضلايلاعق ىلعلاو لا (ط)

 بدلا رعاشرشاولاتا5لئارل اورو ةصاخ سرفلا دَّرلاورلا لمقو ٍباوذلا باع

 ةسّصل ىلع تنال ةدئاز يسلك لورازااو قئارلاو اه الكل رلا لآورلا هيقدر *

 دهر لا سارضالا



 تيس ا را 00000

 ثوكمل ىثا الاصدار لاك ه المرا ءاتشلاومسرلا تر م زنجا رلا لوق هل أس عاال ىذلا

 اهدنوز نمةأرملاتامررعت لاف ”لمزأتراصْت امرأ واهحوزانءتام اذاةأرملا تمر نيت

 اهدسقتو اهداز ناهذا ”لزأ ت يعش اهحوز اهنع تام ىتلا ةلسزلا ىراتالا نيا مز ىهَو

 لع منخُاز بعذادا لست 00100 مدياسحلاصاهشيعناكن مواهبسساك

 ملاذا هن : |سغاتوع هداز ته ذيال ليحرلا نال دود_ثىالا 15 ًارعاتةاماذاهللاسةدالو

 ىقعدرولاه كلذنمئماهمزلبالو اهتنومؤاهتاولمكدمزلتو اييلع يكل آو هيلع

 لاسقيهنال مسهجاوزأتامنيذلا لاجرلاهبنمىطعيدنا لدار“ الل هلام ىدوأ نوف هلوقىبتقلا

 نالغلاءنمئطعبال را : ةمصولا لاثمادهو ورك وألاك يلم هر 12 ساو ل مر ل --ر

 ريغصلا د كقلا لموملاو ةمالعيررابلا لاشي ناك او ئراوكلا هضم ناسشيال اكلة 1 ظ

 رااخملاو عملا ورلبلال لكل ثا رظملانمل_لقلاحاصعلا ىفو..:نتع شلال لكلا ر

 |ممىوق أن امزالاولامرأعلباو لملقىأ ًارطم نمل مر سمباصأو كاذكس ءالْمرةَتو

 هرو.دسح فرغلا ةلوسراف ٠ ةومأ عقرلا لمان أو . ىوماللالا ىنعملا اذهب لمرلا عمسألرمش لاق

 لاك ل.مارأ|هءجو

  جهايقتي دج 0 جيفارعلا لع ءاراؤدنق «. جداهلا عز زئلادوعلاكت د

 فلاش سو هايل ةلائطلو ايت لكرار ايقكتنالو اوي *الا جماجملا

 اهتدحا 26 ر ديومجولا اروذلاتا وقى ول لاسقي هريسغ دوس الا 6 يلم لا لبقو اهنولرئاس

 ىد_ملا لاق لمر

 ا ٠ ايام باندعال ا
 ءاشلا نءلمر' الا ديبعوأأ لا قاب الا لمر الإ اوماشلابة شب ل لامرمأ ع بشل لاقيو

 طوطخ مبملا فو ءارلا مضي لمرلا لاك هب ولا نيا نعىربنبا ىحو اهلكهسئاوقتدوسا ىذلا

 اضيألاقولاق اضدأىدعللات»,دشنأو هذافنأو لازغ اريل قعر

 ل راعوم اونو مل * هله أى ما روكلا باهذي

 لاق ير و دلَخو ضن اهرئاسو اهلك ماوقلا ادوس ءالمرةمنو

 ةساايط لون رو هو هل مرو لسمو رو لمارو تراجي 2 أومرالا فرعأال اروصتنولأ

 وهفتلاش نكمزَأو عمدلا لعصر اوَلَعَمر ”رادقفرتباامّلكلتق و“ لمان ودلالعَملا 0 د(

 81 (لعمر) ٠ ماللافرح + ءارالذف

 دس سستم |

"1 

 اهم ىئ :وقانامزالاو هل قوق

 تام زالا هلعلو لدالا ىفاذك

0 

 مود

 سوماقا اًةرأم ءليمارأ هلوق

 دعب هلوقو ليساراولمارأ

 جلا ضرالا يهاجهلاز اردرلا
 بهعهلاو و ميش قهنرايع

 32 الىئااهبدللا ضرالا

 زجرلا دروأو هاش عم اواهب
 عض اوملاةدارا ىلع عج لاق

 همععمورتك ها



 اذكملاريقفاللاةيوهلوق

 سوماقلاحرشو لصالا ىف
 ةلمرأرمفلا لجرال لاقي هلهلو
 هعتع*هنكر ظناقءاهلاب

 اذكت ملا لمارالا لك هلوق
 سوماقلاح رش فول دالاىف

 ىذهساسالاول.كتلاو

 ناشاورامهلعافلمارالا

 هعيفصم تكا

 ىاديعمم أ ثيدح نمو انّضقن اوان لسرأف ةاَرَعف معو هيلع هللا ىلصدقلا لور عما ةريره أ

 ١ ها لمر بوو :ثرثل اريشفلل لقاك لشرلاباوة دل ممن كلر نمدل ضو لاك مهدا ازدفت

 يلو هيل اعمالاريسكتد و ورمل هلما ارآل اولسارآلا اوةيلمرألا مك رمح ايدك لموأ

 ريفا لاقي و :نيجاتاونوكين أد هبل لاجرنودءاسنو أ ءاس:نودلاجروأءاسنو لاجر
 هكر ةرشوم ىشواهلجوزال ىلا ةأرمال لا ةالو'هلمرأ ة أس اوأ ل جرن مئشىلعرد ةءالىذلا

 نيجات#ا لاجراللاسةيو نءجاتحتلاجروءاسن نمبر تءاج لاسقيو. نيكاسملالمار“الاو

 لاملااذ_هل>رلالاق اذا لاك ةمدتقنبا نعىربْنبا ىكحو ءاسنهيفن )ناو هل هر ءافعضلا

 ىرابنالا نبالاتولافءاسنلاور وك ذا ىلع عي ل هارألا نالءانلاو لاج راوهف تالف ىبلمارأل

 نللكنملا 0 ” رنولو.ةب اوناكن اوءانسنلا نه 5لمارآللا لع يلاغلا تاللاجرلا نودءاسنلل عقدي

 جذع بلاطكرعشفو "لرش ولوش اواك تاو ثانالانوذروك ذلا ممن لاج .رلا لع تااغلا

 نيك الا لمارالا لا لمارلاةَمْحع ايلا لَ * لسو هيلعمتنا ىلسمقلا لوران ديس

 ل1 الا وطول ءار ا هدارغلا لع نقب رغلا نمد حو لكلا لاتقي و لاق" .لاجنرو ءاسن نم

 0 اراالاوه وز تااماىذلا لمرالاو ند كش در ؟ندقوا لامه سارت او
 هنولمأم "هلمرالم اوم ا «تالاقب حربا نيريقفو نيسان اوسواهحوز

 مهن مي هلاورقغتس املا ولما "لهرالم ما هاوق ةيراعلا يداوم املا

 م اءو -

 ىريعترهظ هنركفأن مأموريعم سل لو :اىلعالا لاترالا ىلع نوردةءالو لب الانوكلمعالموق

 سلب ميألسحز كاذكو نرعلا هلوقت هلأ يماالناك اذالمرأرك ذلا لاو هاناهنرعأاذا

 ظ زخارلالاق ةسأ

 “ الملأ ءاتشلاو عب 0 امض اطص أن أب حأ

 2 ا ةللاغااوهينشنلا مالا دل قل لمهام نبا لاك

 كل دلال مزال اذه ةحاب + ند |ممساح ٌتدَضقَدق لما رالازك

 ىربادشتأاولحي وزال همز: أساو هسفنكلذيدبرت
 هر اك ١ صو ىو2 ع هو

 المرأ ل يللا عمت مرا عفدم ف يضن امم ىلءكليبا

مار ”الامسبلا ىوأتر بى * سشارتو أ لاقو
 لمر الا لعاد_هاشةستقنءادشنأو 5 ل

 هس

 ىذاا



 سس يس اوبل نو تنص ا 7

 ه2 تاق و توي عيوب

 ا

 م هع اح 1, وق و تع وع
 0 7 535 يع لام 8 8

 م6 (لمز) . .ماللافرح » ءارالمث

 نالهفالخم دهشيلافام فرغ لوقو فاوطلا ل هراسمف عرش -١!لابمل انافءارابحكل

 نيكرسش ا ىرب ءاضَقلاو ةرع ىف هراتص أ سو هب لع هللا ىل_دىبذلاهبرمىذلاوهفاو طلا لَمَر

 5 000 ضع نودّفاوطالا ضعيف تونانم وشنو بركب ىجس ب منه واولا# ثيح مهتوق

 ىذررعلوقبدار داق مالسلا امهيلعل يعم مأ واه دع نم ميدقرا وهف ةورملاواةسملا

 ةحرش كا ذكو لاف رد صموف ورافكلا لحال رس ىذلا هدو فاوطلاُنالَمره#تهَللا

 ىلء ءىك ضورع نمبر لد هلا هحو بذا سدلف ه-ءفمسهن» الخال علا ل-هأ

 لاق نالعاف نتالعاف

 لجدقفا ةماص بك ؟نمو * لّمَرلا مادام عزاسنلا اغا

 تأريغ نم نرعلا ىهسئاميوهو ءانبلا فات قم لن .ثلكرغشلا نمل 900

 هلوق را كلذ اود

 بولاق مبطقلاف »نومي ندرك
 5 * ىموكهلالأ هلوقوخو

 وهوهلوق جنا لاق .برعلا نم عمتاذك ًالمرهنواءدك و نما ةنماعولاك م-متداودارأ

 امئادلي وأ: برعلا مالك نموهف نو.سضور هلا لمعة ا بلو ةظفل لكن عمر علا ىعسنا
 لذقنال هعضوم نع الوقتمّنسلو نويسضوزعلا تقوله عتسسا ىذلا مولان
 ضيقلاو عارممملاو ضورعلا نأ ىرتال كم يذىف كلوقن ممد_.ةئام ىلعهيدشنلا لتنالو للا

 نكلو ام. نرعلا تقلعتدف ةعانصلاهذ_هباد ا هلمعتسا ىلا ءاممالا نم كا ذريغ :ولقعلاو

 ىدملاتيبلا طسو يف ىتلا ةيسّسَلْنا ضورعلاامغنااهيلالعلا اذهل ها هلقنىتلا عضاوملا ف سدا

 تءضوبرعلانافلّمَراامأو اهيشتهوو كلذ لقنف بابا قدصدسحأعإ ارشماوممسول

 نع ناصقنلاوءانيلا بارطضايهف- هو ىذلار هشلانع نعيمي راما

 نافل ولا امهيشنالقن ال واسم القن هولقل . /ةعاذصلا هذهلهأ هعض واه ىلعف لصالا

 هود اهوامرأو مهذازدفتموقلا لمزأ ز زخ -لارعو رعّشلان هديصقلاربغناك املكلم لا

 يكل نيش الا
 ةسؤ ل

 اد حرس اهلج »# ةمظمترغعا دازاوامرأ اذا

 ثا لو هام .وهدازدشىذلا لمرملادسع وأ لاق نيتنسم نام يم موقلا ناكؤ دعم مأ أ ثي دج يفو

  مدعع» وس سا

 ىف اذكه تاسطقلاف هلوق
 هلئموءاطلا فرغت لصالا
 توقابهطر,ضو سوماقل اىف

 هدفت هرتك هل اهديدشتب



 لا ىدملا نودوهو هلوق

 حرشو لالا ىف اذكه

 ىشملاةوفهلعاو سوماّلا

 سيفك وردك ودعءلاان اودو

 .(لل) - ماللافرغ «٠ ءارالسن 8

 قاطلا مزخأوبأ لاف طلت أ لقراو لمرتف
 ب5 2 اتق 0 ساتتا

 مز>١ن هاهفر ءادنشلل 01 مدلاىفوامر ىب نا

 9و سس هم وورض و# اسلم

 ا را زائر يوسملاوَررسلا لدرو هققرمل ءرأودل هروال هز هط مرت حسا |لمرو

 ىلا نأ اثيدطلا ىو هتْدَقَسو هتصدلاذا لمصو لوم صوف هتلمزأ ًأوريصالا تا ءردسعولأ

 رعءاشلا لاف هبنجىف رت اد قرير سلامر ىلع اعمطضم ناك لبو هيلع هللا ىلص

 مال 8
 . لم هريصحه: ميتصناكو 0 بخالوب رطىلءلارئالذا

 لامر ىلع سلاجوه اذاو ملسو هملع هبا ىل_صهتنال وسر ىلع تلخد هنعدتلا ىذر دادس

 ظ مطخ ل ماكرلاو ماظل هريظنو ىرمش زا لاق جنى أل املامرلا ريصحةباورفو ريرس

 | ريربسلا ناكدندارملاو هقواخ فهعمقنا قاذكل وم ع ىند لم عجب لامرلا هرب غلاقو 3 1

 ةدحاولاوسلا سال مارلو ريا ىوسااطورير سلا ىلع نكيلو فسسلابههجبو جندق

 : 1 اا رس لمردقو 5 ُلمرملاتوبكشعلا مم ًّ 11 3 دسعو أ دش أو لا "لمار

 ١ 1 تراصنحاديدشاٌدسَعدصعاذا لم صِسَ لاسشيو لا هلا اييلغلا هد هريغوأ اطيرشلمراذا

 ١ 1 ودم سس هَ

 1 لمرب لهرو ةاورهلاكِنر هتلاءلمرلاو لمرلام .ةؤقلااذا لمرض وابو ةنوضومؤئار طوق

١ 
 _6ِ
 زهو هتيشمىف عرسأ اذ المروانال مر ميج لَ هرلاقو ودعلاق وذو ى ملا نودو»ؤالمر

 مدس ة8ةم

 هياعجاب ولو هيلع ىلص ىلا دتقا الور تنلاعم اطااو وم .الك]ذ وهو هيكشم

 دريلادشنأ او ةوقمهبنأ أ"كملهأ أ اولسر م منأب كاذو

 لامد مو لام فام 2 لاقثلا ف 1
 8 مالاس لق سد 5 نع

 0ةلقرو المر ةورملاو يمن تامرو 00 اناجر تل وارهو ةلئامملا دنلاو

 ١ ثالمرلا مخ هفعهللا ىذر رعد -> ىفو اعيرأ ا انثالث لكفا

 ||| نزولا اذه لءرد ملا" ىعرثكيرثالان بالاك مالسالاهماطأدقوبك انا نع مشكلا

 لاقابي رغالوق+.فىرالا ىدو كلذءابشأونافّسرلاونالَسَنلاوناوُرلاك ةكرما عاونأف
 م6 2 ,5 10 0 ١

 | دار 00 ران ىلا ع نسال اوهيبكسمز عن اوهوا اردصم سدلو له هرلاة كنت هنأ

 0 م 8 ا - 5 ل 5-0 2

ا سا فسم هنالنالّمرلا عسا اولسرال لاق, ن اراحو لاق ىجسأ المران لَم
 مسا لقت لمرل

 .٠ . و 5 - 4 .٠ .ع 1:

 مامالا كلذ نملوقلا اذ هولا نارمعلاو نارمّقلااولاقاك نالَمّرلا ل.ةف ف'الا عملا
 م0

 1 ع

3 5 



 ني تويس جرحت تنكسوتلا نس

 تام

 م1 (لمد)

 ىدتغنوحورتلاق لمءاجوعب 5 ناضتحادعبسهتا شمالا د

 ناكمف ني مويتبارإ هيلا ةدمالسلا هيلعاّسلَعن“ ال ىردنزلةبثم مئاهبقللاقزلاو ْ

 ل-ٌجرببرضلا لثرلاو هده كارب سرفلا كب رشلكرلا ( كر .الاقزااسجبلقر

 بك رلانم لّجرلا لكرملاو وقل ارو لجلب ضكراوهلر الكر هاكربماكر ةدحاو
 هاكر .حةبادلا لك اسم ىرهودا كا رببيصأ ثمحةبادلا نملكركاو قيرطلا لكركاو

 ةرتنع لاه نالكرمامهو ضكرالمك حان .ربسرافلا

 ملا لت ارمدَيَت * ىَوّشلا لمع ىلع حرس ئيشحو

 كلذلو نيمنحلا ا اهدي ادلا ع ننالكرلاو لك آي فولبا عاود أ

 اذادلك ع ضرأو هلجربا يلع َى رئاذاةاصتملا انرقامار ذاك لرلاو لكار را ده سرفلاشي

 : ليذلا فصي رس لاَ ضاَنوق سو دا ارفاوي تدك

 لكرملا ديدكلايرابغلاَرْثأ رم كولا ىلع ثاحجباسلااماذا سم :

 لكرتو ةاكر كورال جانا ىلا بتكنأ كلم ادبع ثيدح ىفو سور ىأ )+ رهلكرف ثدي دولا فو

 رهللا فصيل ظخ "الا لاك اهباهي اع رو ةاصسملا ىلع دل جرير ريرقاللا
 اقف اس ل ع 5 -- هدسا سرع هل

 للك رتيهن اص -ه ىلع لظب . ةثيدمنب ا همرك ف ايدو تب 5

 ةدغلب تاركللا لكرلاو ضرالا ف ل_ثدتل لرب اهبرض اذا هتاصذع لس رلا لكرتو

 لاك سقلاد يع ا

 متايرايبلعداعاع 0 #* م رتيطءاسحأالا اذبحالأ

 2 لام را هعجو رارتلا نمفورعم عون ل » لا (ل+) عضومن الكم هو لاكرمعتابو

 حامشلا لاه زال اولامرلا ى هو ةًرملا تيه«هيو ه] هرهت دحاوهدمسننبا ”لمر اهتم

 لمرأو لمر نم القل روج < لّحمتلاب ضرالا ضرع نطق

 معللا لّمربنأو رودغلا افكت نأ سه ةيلع'الارجلا ثيدح فو لما دي: لب ماعلا لكل ؟

 مهلا لمرأ لاقيو مدلاب هناء وذو بوثلا لمرو هبعفتنيالثل بارتلاب تلي ىأ باتا

 اياهم مهلاوألافو هرثأ قنا

 اهلاكشىليق أى اع قلعنم * اهلاسقرا ىلعش : رار

 مدلاب ومر ىرهوملا نيرة ادام جّرشو مدمر مالي تالف و لاقيو 4

 اللا

 هس ويحس

 (ريشع ثان برعلا ناسا 2ع 9

 ىلا ماعطلا لمرو هلوق ؟

 هوو بوثلا لمرو هلوق

 لدالا ىف طيض مدااهخطل

 ىفو ديد_شنلانالعفغلا
 لاك فرةذتلانسوماسقلا
 مصف ديدن او ه-راش

 سيضم مرتك عا

 اذكه لا شب رلاةرمت هلوق
 ادهاش ملص وهولصالاىف

 همالكىفىن الا لّقرا ىلع
 للا وهكاذكودعب

 لصالا ىفازكعاهلاك_ثهلوقو

 قىذلاو سوماقلا حرشو

 نئلمهملاناهلاعسءلمكتلا
 ررف نيسلا مضب اطوبضم
 نعتثك# همكم اورلا



 ىف اذكه ملا لفارهو هلوق ْ 5

 ةرابعلاهذهررحو لصالا

 ه9

 ومني قدوس لذا مو اهب ىطغنف اهنالحنأ ىلع 7 ةقجومل 6

 . مرام 0 ديلاتناف تلال ضنلاةلترلا لم ةيلقرلا (لن) مسا لفورو

 را يمخالف نعت مت عفا را اذافة رايب ىهفلوانتملا دي ةلضلا لن :افاذا ىمداإلا

 ٠ ريسثك لاق ٌلاكرو

 ةيبانلا لات اوع 3

 يمرس تعد د

 ١ و -1 5 "ا "الا ىلعاريف 1 د.سصقىفو لطول

 ٠ لامقذحامرلل ىرهغلا يح

 ماما تان اانا هيلا « .تاقرأ كريغناكولدناامأ

 حاملا لاق اهعطَقَد ةزاملالقرأو ل الا ىنعي

 0 . ا
 هد كر

 ٍِ فراك قس نع ةديس

 سس اس تت سس جس يتجسس يس جس صمم تست مجم متت حتت سس يت تس مت سي يس ١



 اب ا وحب وافر نان نا لا تا فسح تو رس ا ا ا 70 9

 اا : ةهدتمعلا» 7 0 هز نا ل ا ا ها حا

 1 1 : م ١ك سيد زى

 م11 (لفر) ماللافرح « ءارلالصق

 | هذول دقرتأرما لبو اهبوث فلورا ةريثكا لافصتأ رسال نالةرارفكلافرمو | 5
 ْق لف فاتر ىه . ةمامقلا مو شاك اهله ًاريسغف" هلذارلا :٠ !ثددحلاى فو انسحاكهبقو ف

 قلع رب لهج أ ثيدح هسنمو همفرتذمتو هل سأاذاهرا ازا لفرو ليذلا لكَ لاو رتختتىأاهبوث

 لماكلا ضو نع لسفر رقم الو ةكرملارثكي ىأواولاو ىازلاء لو كوربو سانلا

 سال عاهتسىبف ناعاضتم ىلع دارين أل ماكلا عن ع ىفلفرتل اهدنا هتيفاك ىف بسةدايز
 5 هلوقهتسبو لوم اوهو |

 رخآت نأ امتع 3 ميقسسدقاو

 لقرب ىذلا بوثلا ةلزنع :راصفعسو هنالالق سمى ئاغاو لاق نتالعافتموتالل ةوقف|

 يالا لونا رانا لا ليم ساه « رعاشلالاك ليوطْلاةررعَتو هيفأأ

 ريعبلا كلذكو بنذلا لو طله سرفو لكلا نضيف لك ىشع + ءانعخ « الفارملا لفرت . ظ

 ىدضطل لاول ْ
 هام كاد ا 0

 لسفر ضارتشرب هانرقف 03 هنن انفرعف : أ

 لو اماعلزابلا فتخأ 35 لزب لهاكلا يأ

 ةداسمؤر الاخ رمال ملداهق لا ةفارو

 لءوونالءوهيدناج نم 0 كنا هوبا تسع ف لدرس ظنوا

 فلا معلا ريثكلا هلوق || ينذلا لد , راق كركي ,دقودا1ا عساو لربع يل كيلا دك نهرا ةرلا لاو

 0 .زلشا يعش |
 3 : داسج أ ف ْْضتم هناك 5 دال الا لور كنار دعب

 روب تسلل خدم لكب ا
 نو لاب لاصوا ىلا اذا رلاتلقرو جيظعتلاوديو تلا ليفرتلاو ةعساو رة شيعمو عماوا قي لثم لوجو

 م مهأ علا”(
 ءىئععت مه ملا لقرربعيو ةمرلاوذ لاق هتكلموهتمظع

 سو هك

 ّ دي كلذ لبق نم نكي ناو 5 هموقداسأ ؟ماالفر نحئاذا

 ليما رةتا زب مأالاو و الا لعزاريو يسر 84-5 :اوثىد>-قىو

 ةبرةووهم ةي رلا ل بفرتو هتكلمو ل 0

| 
 | ةقانو دف يال يشق ىدينب عضوي ئثسشتلالاثرو انكينكحر لئرو اهتمجأ

 لل لل ا اا



 00 ا

 (لفد) ماللا فرح * ءارلال صف 81

02 0000 
 نامدلابن نثو كارعأ دشن أ و لاق يم

 ا

 اهيهاولدب تنايألعرو 5 اجرااض هورثامدلا نيب رب

 سو تلات هم *ذلا لامترو لمرات صر" الات اعَرأو

- 

 وتم سان اذار مدس ويلا اوقَّدساسانلا اذاهلوق
 لطم هيف لاغر را » الو ا 1 01 ال بيذهتلاو لصالا فاذكه

 1 0 ظفلب حيد ةجرتىف هدروأو
 ا آ 5 .

 | اراء الحر ناك ليقو ةينكلاةرونأو مسا ن الرو ممطدستو عطنا 5م الا ىع لامر لاق اههلعلو اوم سانلااماذا

 اند ىلع سيعشلا دبع ناكو فئاطلاو" هكم نيد هربقو مودلا ىلا محريوري_ةذار اسلوألا نما ىيينعم هيك ناتيور

 ريرجلاه مالسلاوةالصلاهيلعو

 ا

 وهو

 لاغرىأربق نو مرتك 03 هوجرات قدزرفلا تاماذا

 [|| !هتيوصانهةيشاحتبأ أز«قيرطلا ىف تاف ةكمىلا اوهحيون نيحةش علل اليلد ل رون اتاك يق و

 ةنآو )عزو لاوزالسلا لع هو انيدن ىلع ىلا ملاصاناك دبع فلن دي زهعسا لاغرونأ

 | ىعيةاشلا كات نيلب هن ةوجاسي مهفدمأ تنامدق ىبممهل اوةد>ا وانشالله سلاموق أ
 ا هو

 | يأقئبملااذهاهبيلاتا موافاهر غذخأينأ كاف سأنلريخي ديلا 9 ااوهيودغب

 [ هسلعواتس ىلع حلاصءد_ةفاسافةاشلا بردك لاقي وءاعسلا نمةعراق هءتل اننانالاسقسف
 1! 7 هح

شن سيلا قجاف مالسأ اوةالصلا
نعلف هعبنصل ريشا ساننلاد

ا هجربفئاطلاو“ نك نوب هريقف ه
 

 دشن أو لح اش رولي ذ اول رلاثيللا (لغدإ سانلا
 5 5. ةهلوص

 الاشهب دش نمزج هزكورب را قرس ف ناكري ٌ

 هم 2وم دع

 يكاد او لفوهف لع لو سابا قرأ ةررسكلا,لقردالرلكيلَ
 هده ى هع )و 000

 ' سابللاقرخ أل فرو لفرأ لغو بايئفرأئلنكو « لفرح ' اش رلاف

 ا ةأرعا لسقو كلذف سيق وتشمهاذا ان 1 لسفر و "لفرد سهاو ءالفرىالاو هريغو

 د "هلفر رو اتساعا ءالْثرلنقاببا ثا ىدثملا نست لنافافأ رساهتيشم فلفت "هلفر

 أ لدن هد ر طخ ليقو رطنو ودل ذّرج لْرأوانالّةرو الر لقرب لفرو لجرلاكلذكوةصبق

 | وهفارتطتماهزواهلاط أ اذا لقرية باسث ىف لدرو : يملك صرازاو .اهاخرألذا هيايثلجرلا
 ظ هلم و. هلسرأهبوثلّدرأو ىفاريسلا نع هيشمفُلفريلفرل بدو قع الا لفرلاو لفار
 ًااهليذر 59 2ك ىهنبانثلا ف ىدلانكالءالقرو انداسللا 00 ”ءلفرتأ ماو هلدذىأ

 22 لا

 لال



 ا (لغا) ماللاف رج ده ءأ ارأا لص

 لّعر الاةعدولاوذلااك * هفنأ ىلع ٌقونعلاِلوُمَ ظ

 ثددح فو هرادمزاب ىذلا هي رادلاوءاسنلا عمدعتي ىذلا تيبلا اذهىفلدتلاو لعولاَلّمّتلا

 ةجاذوأ ملا لقتل قي *ل-فغىفةعاضرلغرلاو ل لسع تانك مع اوف لأم ظ
 -- 82_ مآ ا

 اهلغرأو همأ ىد- لنا لعر شات 22 ىذد-كاهب مهضعب صحو اهعضرالعر اهلغرب |

 رعاشلا لاقت 1هعضَر |

 ايشعلا سانت 2 يعلن اهو

 وعر ميتالخلاًوديز و ؟لاق مولارمفسَي اهدإو نودا هر اشلا ىلا ئذشعلا رداتدالوك

 ىدعسلاةْ ةزحوول أ لاق هلكأ أوئش لك متع اذا

 افرتشا اذاراج هلماني الو هدر هراومٌنرعااذال نوع

 ىأل غار لصقو هتلئاعنم افوخ وراح م م نضع أنار هيلا ءرشو أيش رفح بدخأ اذالوقي

 نبا نعرد#_ىملا ىعس هنئاكو كلذا مهلا لع :رلاو ناذكس هرم هما لك جال

 ىازلاوءا اراده فقر اذا اهني كالت تار. نهج هرب ى أهم لع رب ةمهلا ل اوعرلاونارعاالا

 رج نباتدبدشني و

 راف شل لودي ع ريش . لعرشس ل تلقرأف

 دب عض رئاسص ترص ى أ َتلكرأ لاف ن مصاعىلأوق هأرَعسم ثيدح فو نيستي اورلاب

 ىو ربو ةعرسيهعدض فدعا ىدنذ هنأ اذ لرب يبسشلا لع مملوق نمًءارلا رم

 اهدإوتَلعَر ًاواعيج-ىارلاوءارلابانغدلو تعسض ور الغم ىهو# ًارملاتاعر رو هسيقدغلىازلا

 ُُ الا كافراومعستؤنرظ قائلا عضووأ طخ ضي 1 اكلامهنلا ل ّعْرأو هتعضرأ |

 ةساقمتح ىلأ ع نءغد ,ذرلا لسقرأدقو ماملالا بسلا نواجيشأ للا تاّعأاوعنارهنع

 | مادا سبعو شر فن نجا لع را ةفينو لاق لاهنرأ غباو ضمان مد مرض للاب لعرلاو

 ميتا لاق لوهسلااهيانيوهاشيانألا مجانا قزوز نو هترووبالم ظ

 لج ل غرو ءارثدضورف * ل

 لاق «نعأ لغرف ءاصاختا ن هتان دشنأو مرا سرقات

 لبالاولوتغم هقرووضاارخت نملُعراوقسْرَسل ار عا 5

7 000 1 



 ا ا م 7-1

 (لغد) ماللا فرح 5 ءارلالصف 3

 ْ | قالخًاورامط أ فىألم اعرف نالفءاج لاو ىلارعالا نبا ظلغدقو ةلوبغرعج هنأ ميعصلاو

 | ةوعظقىأفوسلا,دلاخ طاط سف اوانعر ةماسفاا لهنا ثيدخا فو ةقزقملا بايثلا لس اعّرلاو

 ريد ز نب بعك داصقهسندو

 لبيع مقارن عوق #3 اوعردموا تكي تابللا كرت

 حير لا فصبر جن بالاقاهب ويه ىف مقتستملا ذا هلع عبدو

04 5-85 

 0 « وح حاوُرلا "للم عرءاوشع

 مال اه اغا ملبقو تجادل داق لما ما اذكهزللالبعرتأساوهلوق
 ا 0 سدّلا ىف ل م مولصالا ىف

 | كت لسفو اقل همأعالبعرلا تكن اعلافو « لستر جالو توك * | 7“ سس كلو ا _ 5 ١ 1 ١ هه ع ف 26 ب 0 ل
 ا هناكامهان ملا تاكو تا هثككَتلاعي ايا ءاقجه ماى أل معرلا

 ى ربئبادشنأو همأ

 ليعرلا كك :كلابهذا « لقعبالن ا لقعلاوذلاقو

 ايثدفدنتيمكلالوقىفرهثلافو
 مهو

 تيار باسعلاةثداشو #3 اي دَصةلمامَلْلا ف ىفاري

 ا هريسغلافو ةفطالم أب يلي رواهدالوأ سمي نباسعلا ةنداشو بّئذلا عي ىناريرعث لاق

 قمل أنبا لوق هنموهتقز رهاذادللا تل  ,ءرنضهيلعردقام قر ةبيلعر

 قران الا ةعْمعك اضعن 5 ةّطعب لير برص ةرسس نم

 رعاشلا لوقهنمو هتعّظك علل تابعرىردوطعا
 هاينذالنموسنذلا اذلّمشي « هلبعرم هلو ولما ىَرت

 مومو

 رخال افو هلب رغمكورو
 #ءد )و9

 .١ ليبعرما فينك لئمتب ىلع 5 هنيعضيمغت لكن ايردهاهط

 اوك ادا ىلا ليعلن ذاوش وتلا دق رخآ لاو

 | لرع اذكو فاق'الا لٌعْرءالاو م اعلا لع (لد) لالا لبعرلا نينا ذوو ةوق رعالا كلذكو فاق'الا كر الاو . ةلرغلاكةفلقلا للا 1

 رعاشل ىربنبادشنأو فاق'الاو#و لرغأى الع رلانيبل عر مالو هنعرخأو لمالا فا ذكم
 ليست ةيرادكناو *« صاع نموا اف رك ذ هلهلوقب سوماقلاىف و

 -- 4 هيينصخومتك ها



 (لبعب) ماللافرح « ءارلالصف

 لامد ل عساكم * لاَلك نع رأت

 لاق لاو اذالعرأ شو َلعَرأ تصف ةفينحوأًاهاورو

 اي عا ا ةدسصمو "لع م ةرش ةرفاوتلا قو“ 52250 .

 ايوا را "هلع ءرلا نب لعر أ لحر و اهتلعَر رت ح رع سول ترا تقلا

 3 + الرف برعلا انما ءالعرتأر ماوةناجلاةلاعز 0 حرت موج ل قسلا
 < ومو

 ةلاثلاو ةنوعرلا ةلاغرلاو 8 دادزا الك اج هتئاهداز ىأ ةلاعرمقلا كداز السا

 لعراوهفىل-ء ريل عر :رو نءر الاركتاو قج الا لعرءالا ىمدالا ىنغلاولاسللا نسح

 مركلأ أ1لعر :ردقو ةفينح ىأن عمذه ا اولا موكسلان متنقل ارا *الالعُراو ا

 لقدلا لع ارلاواهنم< ركلاوهلسقو اهلا لسعارئاولاعر عجب اوكا هلكت ما ةلستزلاو

 نم لاوذتلا ىهو لالة دحاو راو ناو نبلغ تن هنمو لاك لاو
 وبأكا ذكو بئذلاوه ولع كأن مثدخأ اوهلاقيو الايعىأ ةاعرنالف 1 ١

 ةهلعرو « اهتانب نمت ريشا « دشنأو ىلارعالا با نعةقانمسا للا ةللع

 تااق 0
 اهاراهسراف لكنا َتمَلَ 20 001 05 : دعو

 هم مو

 رابخ 5 :رلاو ل-َءرأ بابثلا نملد املا و هبا ىأهل-عر رح نالنمملاشبو

 رعاشلالاه لاملا
 ه2 6

 ليرلا اجلا اتجو لان * انيس انقسوانال:ةبانألأ 01
8-9 

 ملسن مناتليبقناوُك دول رو 0 ءالعراناونوشر سلاوخ لاش ُلْدَبلواعرلاو

 «(لبعبإ) عضوم لع ماو م نممهل-.ةو ولا" هل_بقاعمج هوو
 , كئءوس د هد

 لصالا ىفاذكم لاطو هلوق

 سوماقل اوتلمكتلا ف ىذلاو

 ىيصم ما ءايلانباط و

 هم سمس

 ٌلَوَهلادوطعلاَدلملاو 5 ٌلوط'الارسلهاطماذا 5 ص -

 راثلا لصتلهعطق يع :روعللا لمعرو ةرورضلا كلذ لكلفتفل-وهلا لوط 'الاو لمعر دار هناف

 ةقردا ةاوبُعر لاو قرفه رمل عرش وتلا لعاو أ كإ اوبر ةدحاولاةعطقلاو هضم

 نسال لمعرتو قزم ىأل مص بونو بوثلا نمقخأ ام" هيراو ةقرقملا
 . ل : 6 موو

 ىلسدلو هل .عر عجل اعرلان آىارعال !نبا معزوهدمسنبالأف هلو.عردم ءزح لكنأ ىلع ٍْإ
. 0 

|| 

 ةرامع لا امل لا يوهلوق

 (لع :رآتامنلا نملدهتامل

 ناسالا فو بامعلا ىف اذك
 هبتك باشلان م لدهتمل

 ويعم



 ةياور ىف لازءالا هلوق

 ىر-هوخملاو بيدهتلا

 مكن ا ىفىذلا اوهنااصلاو

 هييفص# ودك لاهرالا

 57 0 تا يف و ل ل نأ ان وش سما نع اذ 21210101100 ا ا 1“

 (لغر) . ماللافرح « هاراسك 2201.
 ىو لبر لبيشلا ةعاسو لل رناسرُهلا نم ةسعطقاللاسةدمهضعب اكو  عسطامأو

 | لمززباثيدحفو ليلا ىلعاياكر ىا الي عرم سعأ ىلا اعارمس ههجودهللا مرك "ىلع د دس

 ظ يلع لاا ةديئاثلا "لع رلا تءاجبغ اوريك حركا ىلءاوّمْش أن يح ىلوالا لع راب "كف

 | ليعراف ضن ذل لعرتسملاو لعل لا ةعاسجو لعرناس .رذلا نمةعطقلا لاقي لاك ةئلاثلا

 : اك طبأت لاق اهم "اك اهدئاف وهل.قو لوعر رلافجيرا+نا ودل قو لوئالا
- 
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 # لويعتملا لعرتسملا عمدت * انآسمايحتمدام ىف تم

 | ستلومديسنبا لاك تببلااذهىف لعرتسسملا ىل ارعالانءارسؤهبو لبالاوذ لعرتسملا ليقو

 ماللالبخلا لغرامأ ىجنالاق نوذلا نمالدبهمالّت سل دنع عراك لمحلا ف: لغز رلاو د

 ةعرتسلاو ةكرل ىصَو ليخلا نأ كلذو ل بحل نمةمدقتملا ةعطقلا ىهو ل .عرلاو حر ا نخ

 لاهاهتمقرةتاموا امم ماها لعارأو تعباتناذا هند لءقو اهلئا اوأحاب رلال بعاراو

 ىَراكنالذمدقئاهنال كلذ, ترمس ماعاد او « روُناءاهكلاٌليعارأ يت .« ةمرلاوذ

 الغري ثلا لعرواضعبا هضءب مدقَتف رك اوريسلا فت عبانت ٌممغلا تاعرتسا وريال ةقيباسالا

 العم رتب مش نْذالا نم لوو اعراداج عله زامل [ هرجأالا ورود

 ةسلان كلرتتواهرخوم ف قاعتذؤكنةقانلا وتاشلا نا نمد" هلع لاف رلا قلعملا كلذ مساو

 ظ ١ نغننألا تاتا ماس .ويفانئانادح اواةَّشا مذا تش ىتلاءالْعّرلا لدقو ءالُعَرةنصلاو

 أ ةفاقلا هلعرااو ةعرهناكن يدالاقلعم كرتيوةاشلا نذأن م عطقب املُّرلاو لءرلا ىرهوملا لاك

 ظ ىلام“ ءلادفلا لاق 11 اماما او هئمودوفاق لع ءرأمالغو نذألا ه2 ءربهيدشنلا ىلع

 ظ ةيلهاملا ىففا" الاديدعناك وناس نيل هسدم- او

 لْغُرلا الل ازعتالا ةشفلا تيأر

 ماد_أو يسب ندامال عال ءعمج لاز ءالانيسرغلا ىو يول او رىربنبا لاق

 ا عتتفالوأ الغر عج لاو كرا لا فاغ'الاوهولر غأعجءارلا لارغ 95 ”الادبردنءاهاورو

 | ةمل و7 بس و

 | لاطاذاءاسنلا نمهافاقلل لاسقيو لءرأووفؤرجسسم لدم *لكو ىرهزالا لاق دحأ نم

 د 0
 031 900 لتملااهبع ناز 2 00 لعر اىتركس ىو 2>- ايفل ع

 و

 مر تنثو ءالغرنذألا "هلي وطلاةاشلا لاش و عساولا ضيرعلا لفَدغلاو اه رطبا هلت عيدارأ

 هس هو

 لاق 2 راسم لا ١ وط



 هم 0 ان هَ م1 مع سَ 0-0 2 ١ ١

 ءال.طرلاوءارلا خم لدعلال طرلاو ءاهلانى الاووج ا!لطرل رو »* الطرافسضخ سثذلاكهارت *اذ

 هسا هل وه هور ص #  #5 ى 00 4

 انعطهنعطعرا.هلعر اوهلعرو هب دشو هتعرسلاعرالاو نعطلا ةدشلعرلا لس عضوم ١

 دهس ه

 ينور هيوبسقا ا ذاالعرفيسلاب هلعروهدياهبكلمو اهعنشأ ةنعطلا لع ًاواديدش

 لبقو امم و 5 أىهليقو ةريشكلابتسدا ل خللا نم ةعطقااوأ عيطقلا هلع 7 مدعو

 لاقاطَقل !لاعركلذكولاعر عجباونيرشعلاردق ليلا نمةعطقلا ىه

 روك نع درو قاطقلالاغر: هن اهشاع انف ترن ماماوؤت ان ظ

 سقلاؤصضالاقو ||

 لاعرلا اهبارسأ ناك 3 ناوريق تاذ ةراعو

 دف رطل ىرهوملادشنأو

 ركئانارسأيطلا لاعرك » هدوم ار

 هريغةبأو 0 , مهعا ارفافةراغلا و 100 تيبلااذهردص ىممالا ةياور ربنا لاق

 رذتامتاجسأبلا ىدآو « ةح وها
 لاق للا لعال دهاش عصي هيلعو ريطلا نمةسعطقلا "هلع لا لوقينأ هياوصولاف

 ةعطق لكمساوهفل دع لااناوبلا# 'ةسدقتم هريسغ غخوأ تناك ةمدقتم ليلا نمّةعطقلا "لعرلاو

 لباللليعزلا دهاشولاه كلذريغولباو موحتولايروؤ وذات ١

 ْ ىلّمعلا حملا لوق
 الو ماعن موءاشغي ماعلا ن مم الشر يامالاا ١

 الت ليعَرفوب لضم 5 املاك قيرح تاراتوراطق

 : ىارلالاقو

 العر َنعدي لَم لك ىف * اهفارشأ الئام اند نود
 ةرتع لا لاجرلاو لنا نمنوكيدقو تهل رلاك ليعر رلاوهدسنب لاق

 لولا لي را لكوأ الوأ 2 راوفق سلا ف ةردايأالذا

 ليءرارقبلان موك 3 اواتيصتن مدرج
 عيطقكل يعر عجب نوكينأ اماو عجل عجب ل ءازأ نوكينأ اماق لسعر ولاعرأمسخاو

 (رشع ثلا برعلا ناس 5 54(

 مكسحما فنيرشعلاردق هلوق

 نيرشعلاوة_سهتئاوةداز

 مسيفته مرتك



 2 ا 00 4 دنم ند عم ووشا تل كون يللا تا طا ينوب

 ”(لطز) ٠ ماللا فرح « ءارلالدف 1

 |وهورهلالورثك اذا رضا بلاوهو نيالا ْرلاضايبلا مرتك ؛داوسلارقلا هيفرثكم اعف

 |ضانبلا ٌّلَكَداولارثكاذاو داولاّلَك ضاسبلا رثك اذا نولوةيود لال -هأو داوسلا

 |لبقو امهقناكر "رع لسبقو نافتكلا نالسا ازلاو .نيدضعلا فا ارطأ سرفلا نمت الر لاو

 َ | هللسرمأو ا نضَسَراَ هيثوا ما هن التر قف مالكلا قلو نانتكباولا

 ا زارت دك كل ناداو ر لاك وهيثز زوبىذلا لط لاو لطرلا (لط) دشلا

 | ىلهابلارجأ نبا لاق
 اراحاهبقوسيحالقو « «يفتيزلا ليك لطراهل

 [ةئامعير أ كاذنامهردنوعب رأت ئقوألا 1 برعلا قاوأب يق وأةرشعاتنثلطرلا كار ءالا نبا لاك

 انا :ارعالا نباهح عر ِس طول رواكتلا تلا را لاطرأ عج ىامهردن رونامو

 ٠ امكزدةئامسج كلذفامكردنورسشع ٌسْنلاَو وشو رشءاتنثحاكذلا ىف ةّمٌتلادوصنموبأ

 . 0000 مبلل ىلدهتلالوسر زا دص ناك تلاع اهنء هللا ىذرةشئاعز عكا ذ ىور

 ْ | ةيقوالاوشالارك ذيلو ةمقوأ ةرشعاتتتا هنع هللا ىش 0 0 دع و اوةيقوأ ةرشع

 البرو اسمصت لط طمرلاولط راىرهوملا ه.فءارلارسكت و نما دةملأط رلا ثيللا اًضيألاكم
 هم 80ه

 نمىخرت ىلا لظرلاو فيض طرو لطر مالغو رو وراد 11

 | مالتحالاو كارىذلا اًضيألط رلاو لط :رلاو لاو .رلا ل رلا ةاانلط ّرلا ىرهزالا لاحرلا

 فقيعشلارببكلااشبأوهوتواشراو إلا ىلا لطول ل-بروهئاظ دم مىذلال قو
 ناطحنن ارمعاىرنادشتأو "لطركلذ لكن مىننالاوليخلا نموهكلذكو

 ع رخاالدشنأو « لطرلا مالغلل يقأالو ير لغسالولطرالولذلا كو

 أ نأ وهفل.طرتلاامأو هتاحراذا ىرعش تلطر ماو طدعاس#و تيذهتلا ا

 هرمسكو نخذلامنيل هرعش لطرو هريسك و هنيهدتر عشلا ليطرتو 0

 مو

 : م-هلوقنمهلسرأ و هاا ذا هرعسم لطرف ارعالا نما قردو نيله دى حسملاو نهدلابدر «كنيلي

 «ىسصو هناسجاب نس لغشل ءاطغلا ف ثول نسما ثيدح فو .ايخيزتسمتاكاذا ٌلطر لجر
 رسكلا,#ف سل طر سرفومشأامو نهدلاب هنييلتوهو رعش ليطرتوأ بوثدي د نع هنءاساب

 دشن و فرةللا يعضااوهولاطر عسبجلاو اطر ىئالاو لطر سرفد.سءونأ ريغال

"1 



 نو (لسر)

 ةربرهى أ ث يدحىفو لاسرلا مسسالاو بابش ةيقبا مفو تس دق تلا لسار 11 ليقواهةلطوأ تام

 ١ ركبه سوه لعدلا ىلص ينلا لاسق فاتن ىقسعي السا صةأ ع اح وت زتراصنالا ن مالت ا

 اهقيلطتدي برين هنمتسحأوأ اهحوز توما ىشل سا أها لبقو كيعالتواهم عال

 نر فزاملا بشور ١
 قالطبْتاذوأ لسارملا مم 8 هنو ش لم دعلة ريب ىذع

 ىأ قالطا اب تأ د_ةف تارهتّةلط ىتلا لسارملا لاك هسأ مدي بلطي سدل لوي

 دقوا ةأرملا هذه ل ثمل دوم مراثب بلطبالو لتقدم نأب يدق ةريبهفلوقي هسبلاّمال

 رمّتقالةريغص تناكاذا لسير هب راجلاقيو ل_عأاو هبت سن أ ىأ قال طلاب تسي

 ' ديززب ىدعلاف

 ندرلا سمن ملأ هسم 5 لدسررتي وهلا دا ش

 اعل ز 0 ياكل ىقعنيطاشلاا:ل مران | رتل 1لحيو ا 9 اوهقلطأ ودلال سرأو

 3 اوشا | نم مهمصعت لة مهاب اونيطايشلا انْطَحانأ ًاامهدحأ تاهدب 01 هلوقىفحاجزلا لاه

 نمو ىلإ_عتلا كم5 :رفكيمهلاوضنؤو مهلعا سرا مجنأ اراتخناوهوىاشلا هجولاو لاق متم

 نيب قرفلا سايعلاوب أ لاق طيلستلا انه لاس الا عمو اناطيش لضم نحيرلاركا فراق دل

 يىلءنيطا كلا انلسر ان ىلاعت هلوةقهئادع ىلع نيطامشلا هلاسر در رماد ألح وزع هللا لاسرا

 نبرفاكلا ىلع طامشلا هلاسر اوىدامعاو ذأ تأمهيلا هيَ وهام اءاسفالا هلاسرا نأ ب «رفاكلا

 حابرلا لي زتتلا يف تالا رملاو هتقلطأو هتيلخ ىأهتَرافرئاطى نك لوقتاكوهإاو تيل

 اهفةدالقلا هل 11 لبقو ردصلا ىلو عقتةدالق ل ضرأا :كئالملا ىلعتلافو لما لقو

 نما مهاراصو مهم نواس ص مهف مولا لسرأو ناك امّنألا لسرلاو اهريْغوُز رذلا

 ىربئبادشنأو مهيشاوم

 قاقحلاو فال لولا : دال ىلا نور اناعد

 اركاب اةناعح برشلونا دل رارتك/ 00
 لمص لصد قّيرعاصعلا ليوط * اهطسوماق“» ل ىاربتسسلو

 ىأثيدحىفو نبللاتاوذلسرلاوادبأءاملافكركلا ةشوهو و رغلكو هفنللارثكل سره

 كلاذدعت أر داوسلا لي ؟ٌصاسلا ل ْسَل هرق رثكماغاف تبادلات فرك ادسو



 لا لوسرلا ناكناو .هلوق

 لوسرلا نكن او مكحملاةرامع
 ريسسكت دوه اما اوارك ذم

 َقاَنَع ونت اونان اكثنوملا

 املس قءأو باع و قنعأ و

 حلا امنا اشد لوسرلا ناك

 هس هرتكا

 5و 5و 6-5 2 ا ا ايل 1 6

 هلوةكوهو لاف لسرأ نم لعفم ىنعع ل يعف هن اك موا ىأمهايسرنالفونن ل در أد قو مهلبا لف آ

 لسبز رب ماللاتقرت ه دالك 222 +

 ادع أنيأو لع هقالوسرادحنأدهشًنذؤلا لوقو ىرابثالانيركب وأ او

 8 اذخأ اهي ىذلارابخأ عباتي ىذلا ةسغالا ف ايل لا لسحوزعهلئا ن نعرام>الل

ُ 

 رسم .زعهلوقف ىو قعءاوالاكو ةعباتتمىأ ال_هرلبالاتءاج هلو نم

 /برالسيارذعأ نبدا باسيل هانعمنيىلاعلا ب در لوسيا وقم هبخأو ىبوم نع

 ماسر الو دار ني رمل ًالوزس * مهدنعٌت هام هر غوأوهد_ثنأو نيلاعلا

 ا ةلاسرو ذىألو.:روذمنال الوسر لوسرلا ىمنو شفخالا ل وقاذ_هوىرهزالالاق ةلاسرب

 لعل د لسرابنمءاجاذاالاسرأل بالا تءاج لاقي و ةلاس راكلذكر وتاسرأ نم مسا لوس هر و

 الول_ندعبالسرض موطسااهدروباميميشلا ناف ةريسثكى هو ءاملاتدرواذالبالاو لسر

 هلوقو لوسرو لس صوهف رسيفا دا تطرأو ىورالو ضوم ا ىلعم دز هلا هدروب

 ا حونموقنأ ىلع ظننلااذهّلدي حاج 0 مياس ”رااوذك امنع وف موقو لج وزع

 اىنببتك ندنالهد_-و خ 06 ًاروحو لس ا اوقيمال_سلاهيلعح ودغاوذك دق

 هلل نونم و مال_سلام_بيلع ءايدنالا نال ءاسننالا فلات هنال ءاسنالا تعينك دف

 قف نم تنأ كلوقك سنحلا ظفارك ذدو د->اولا 0 هلسر عمو

 *َ يلي اهانةام ةلربفلاُ * ىلذهلا لوقو سنملا اذ_هنم هنمْفَتَ م ىأمهاردلا

 ىفامنال ةأرملاهب داربامتا انه لوسرلا ناكناو لس ا ا ل

 لهسلا يسر .رلاو هوغو لاضتلا فدل قفاوملا يسر راو ناملا اذه ىف مدعيا «رمالا بلاغ

 قالا ءاهيمحلاق

0 

 ساس تسل هجولا ججا ابميلا #2 ع .ءاج ىذا مل سر تك

 ىرهزالا لاق لاسررعبل !اوقو ىلا لملاوءانغلا ىف لسارملا مست برعلا ينارعالا نبا لاك

 ىأنالف ىنبل سر اَذهلاقي ليسرامب رضيل لوّسلا ف لسربىرعلا لعمل لوقت برعلا تعم»

 تدك باك ىلا هل وقناة ىلع م ما مفابب ريس يانا داش لدحوزع

 لسالا وسلب هريغناك اذا ردع و يي أو ريد ةردنملل مهل وق 5 هلك اشداعود انآ

 ناكمحو ىأباهجوزاهقراف تلا ىهلءت :وتاطيلتا لسارت ىتلاءاسنلا نم لسارملا اولسارمةعج و

 -_- ظ 1



 8 (لسن) ماللافرح « ءارلالضف

 ىلا ةل:.:امطلاونمانئةسالالاسرتسالا اذكى هف ةنسَعف ل سمىلا لّسرتسا لسان أشي دحلا

 ٌقطاملاورومالا ىف لشر سرا ع نم لسرلاو لاه تامالاوذ 5 اسوان اوذاسنالا

 مهفتلاورق ولا مالكلا قلبا منا لاك لاسر لاسر عجبو تلا وروتلاو لاك

 ىت> ةباادلا لعة_بكحر طسب نأ بوك رلافلرتلاو اددشدل ود عفربنأر سغنهقفرتلاو

 هيلدر ىلع يايث ىنريو عدرتب نأ دوعشلا فلل اولاقام معي تح هسلجر ىلع هبايث رب
 ةريخالا ليس ركوسرلاوةلاسرلاوةلا سرا مسالاو هلا لأ دقو هيحوتلالاسرالاو ةوحا

 دشنأو باعثنع
 سد 9و صسع

 ليس سرب مهتلس رأالو لذ * مهدنع تام نوُداولا ِبَّدكدَع

 رعاشلالاق الرا م_هجبثنأن فرك ديو ثنو ةلاسرلا نعم لوسرلاو

 ةلاسرلا ل اوسرلاو ضعى مهشعب ل سر أ موقلا ل ساو كلوسر ىعلاشنو لس ا

 ىنهثبارعساللةلاسرلا لوسرلاف ىرهومادشنأو لسمو
 ىقمكتحأت ةنءعىنأب ه لوس ورعان أ غل الا ْ

 سادرره نب سابعل لثمو مكمكح - اتالم
 عوومم ”ل دى هوه م

 اهاهتدمكا هت ءالوسر * انانش ىنع 0

 0 ه سه و هو

 لوسربم عاسرأ الورمس 5 « مهد اطوال بتكق

 رك دملا ام- مفوىوتسيالا_عقوأل اوعتتاللسر لش مونيملاعلابرل اوسرانا رزعلا لي زعتلا فو

 برؤذى أل اوقو قيدَص ودع ل شم عجل اود>اولاو ثنؤملاو

 رخل اون مهاعأل « وسرلارواييلا ى دك
 راميدااهءنوديرئالمهردا اورام دلا رثك مسهل وقتك ع جا مومو اول عضوف 1 لال اوس راايدارأ

 2 لسير عجل و مهاردلاوريثا دلاةرثكنوديربامتا هنيعنم_هردلاو هدلعت

 ىرزادشنأو دحاوظذلب ثنوملاو عيجلاو د حاولا نوكيدقو ىارعألا نبا نعةربسخالا

 لذهلل ل أ ىلع هعج- ىلعاذهاش

 ىلسر اهات ام لريغلابح « ةمالُقرْدَمكى اق ناكول ||

. : 2 



 (لسر) ٠ ماللا فرح » ءارلالصف 0

 رثكلا قيل اذه ع فلرلاو هذه سف: بمطب ىأاهلدر ىف ىطع أن مالا هلوقف فارعالا نبا

 ْ هيفلاز هلا سل ل بقوريثالا نبال اق هفته ايه بدت م دقتد قل ارثكى أ ماعلا لسرلا

 اهني ىطغ أن مالا مهلوق ىرج ىرخ لبالل يذلا ةهج ىلع ةدعل ادعي لْسرلاركذ نال ىنعم

 هللا قل دن مناللازهلل ى_همالفد_>اوىنعمىلا عجربهلك اذهولاقاهتءاروذوواهتسحو

 لاه ىنعمنْتلا دعب لازهلارك ذأ سلف لهسأ هيلعنو ميامم هجارخ ا ىلا ناك هينونشملانم
 لالش زو بدم انتيرع اًةد_كلامدارملا دوكي نأ ل_ءأهلناو ن_بح'الاوريثالان با

 انا رم هنأ ىنعملا نوكمف بصخللاوءامرلا لاح فرثكياسءاو نبللا لسرلا نال بصخلاو

 بد-!طاوقي_ذلاةن_سىفاهق>ح رخل هتاليشمدلا ونددحلاو ةعسلاو قيسضلا لاجف

 00٠1 الوستل نك ءامرلالا- فاه جرش اذاو .هيفاعا هنافهيلعا اش كلذ ناك
 ارسعتدكلا ىوسفاهرسي و اهرسعلاهاهل دوا متد-امو هللالوسراثيدلاىفليق
 بد الا ىفاهقح ىطعي ل_رلا اذهف اللا رسعيد_كلانال ارسل سرلاو

 اذكلعفا مهلوقو لسرا.دارملاوهو ةعسلا يي اسنل :دضقلابدارئاوهو وسلا و

 لاقف دم ثدد_-قو لتي علاش أك ةنسفد نا كأ رسكلاب إب ءرىلعاذكو

 . ليتابع وفأتي نإ لاقي الحنا ودنا ىلاكلس ىلع اسو ءليعا قسرا

 ةسلسىأ مئاوقلا هل ير ةفانلاةيءاغ راسو نيلم يف ىذلاءارلا فب لسرلا ثمل هتنيع

 ْ دشنأو لصافلاةْئمَ

 اهاطمنمروكلا باج عضوم « اهاقتلمقيول رب :

 الر بردقو كاذك ل مر هبوربسلا لوسيل رةقانو سلس ثلا لسرتساو لهَسلسرمسو
 ةريثك ع اوقلاهلسرلاسرمةقانو اطبراصى أر عشلاّلسرتساو لسرتس مل د

 ريهز نب بعكد مصقىفو ليسا سهلا اوريسلا هل سلا ةقانلا لاسرملاو 4 وطاهقاسفرعشلا

 ليسارملا تابت ٌاتعلاالا 3 اقبال ضر, ذاعُم تحن
 2 ين مادا لج دعي و - 3 5 -

 نءهدل_سرف مهو ل_سك ىأ هلسرهمفل-_جرو ريسلا ة عي رمسلا ىشو لاسم عج ل يسارملا

 ةلاسرو السر ل_ردقو لسرت_ىملالي وطلانيبسلا نوكسيلسرلا ديزونأ نيلكأش دعلا
 ال 5

 ناسنالا لا لاسرتسالاث ءللا لاوطئاوقىأ لاس وع قون نلوُع .٠ ىدع الا لوقو
0 38 2 . 

 ىو سناتساو طسنناىأهيلا لّسرتساو ابر كملا لسرتسملاْنعلاقي ةندنأمطلاو سانئتبسالاك



 لبالاى لال أل اهاذا لرَتساو اًعسقى الاسر املا ىلا مهلب اورو عيطقد بلر ررشعأ]

 17)ااغيزوأ 1ليق ةعطةمولب |لجرلادر وأاذاو ةعاوةعاجىأ ل 2 "لس اؤاجوالاسرأ

 وأ صيالاسرأدي ومدعتة لع ا واخد سانلا نأ ث د دحلا ىف و اك عاشو لفة |١

 هيفثيدحقو نيسلاوعا لا خبر هفدحاوا مؤلم ر هضم ةعطف اقوا جاونأىأ ل |

 ريثك ىرملا ىلا اسهنم لّسرب ىذلا يعي لسرلاريستك لسرلال لق لسرلا كرفس

 ريثالانبا لاك السم ىهاهلسنأ ىف عل ىف ةليظدد كلا ةرثكا امندارأ

 ىرملا بلطف ق 0 رازتك لاقف ردا سلو ةستقنباهرسفاذك

 تكلهاذاف لالا ىنعيىدهلاَك 0 دولا تام ث ثيدسحلالوأق لاك دقدنال هبشاو»ولاق

 هحولاو لاف انني راكع تح ع قورخلاب تنك بدلا ىلءاهئاقي دافوس لبالا

 مغلاولب الأ. 005 رلا تدكسلا نبا هتتلقل ىرملا بلاط فرشتنتو قّرفتت :زغلانأو ىرذعلا اقام

 السمك 3 قوس اوضولا ع طوقمكل ىلاثيد-حلا فو نبرشعو س+ىلاريشءنتبامأ |

 لسا ع وهت لسا ل و اعيطقا يطق ى الا أل دخلا تاو اقر رذاكأى نءنوقهر السر

 هيقدحأو هباوقين أ هباحصأ ن مسئولا رضصلاق ولاول ةلسرلاولسرلاو ليسرو ظ
 9 لاةفلتقلا نةءأو هوادعأ

 السروأةدك وعل الترك نم دؤسدأو 3

 1 زاك ل شلاو لس راهو لاق ريغب نايقلال مو لاشي ىف رمل

 ضعبرلا ىلعهشعيليقو لت الب نيستا اوهولاهدسحا وليس تاور فل تاو

 د رب لا ةن ل # هنزل 7 أليس 7 ا ثيد_حلاف و اهفدأَنا هنءارقف لضوو

 تذااذاهنضنق ايقروع تدق هاوس لسرالاو وه ولَيلاذاهمسثموهمالك ىف لجرلا
 0 لسوهملعهتلا لص هلا لوسر نأ ث يدخل فو لاو َنأَتى أل سرتف
 تناك لح اباعأ رخآثددح فو ءالس ا ذو لام ذادادَة ىلع تدمع ءرهلتلاكناسنالا اف

 فادي راههنراهتاق فى طع ؟نمالا اهفامثتأب هوطَتر رار يامل ما تكول لإ

 قى زين دو مس كابا رخااهكلاملعدتشيداسح ناهس ىفوو رعب لوقبءاشرلاو

 ن وكيف هراطعا هيلع ٌّنامدلب | ىفىَطع ؟نمالاهانعمدسعوب لاق ةيراقم لزاهمى دواولسر ِْ
 لافو لس سر ىلع هياثموتسم ىطعيأم ىطع.فاهئمد زاطعاهناعن يل ىطعيو أ ةدش ى أ هللعة د

 0 ل ا

 اذكه ل سر سراؤا>وهلوق
 ما ررح .ولصالا ىف طيض

 نفد اذا ضرالا نا هلوق
 سلو لصالاىفاذكه جلا

 5 ام ثيدح ااذهىف

 نا هرك ذدقو ةداملا ظن

 اذهريغبددف حيرت ريثالا

 رخل 5 مو طظفللا

 دعم هأ



 تيمكلالوقو" هتلر /لاقيو لخرلاو ",لخرلا ىهو اهتسردقو

 لحما عدءدامدبانبلو ا ىذلابجتا اولا جوهلاكو 0

 ولان نيشان لخزلا تبل (لخدر )ل نام لم رووا «نيقلا لاخر رلاي>ءاصديرب

 ريعلاعدالوالاراغص لعد درلا (لعدر )ل ثلا ريغل لخدرالا عمم لروصنم
 هموم ©ت تم

 1 كيرما ىو 5 ىيبص لرب مىرصالا أل هالأ

 هرلقتم ىف ثودلا لمقو سانلا نستولالذ الاوليذ :رلاولذرلا 0 9 راغصلا لعد رلالاو

 ْ لغفنلاو بايثلا لد :رلجرو ؟يثلكنم*ىدرلاوه لدقو سس انوُدلاوهلبقو هتالاسو || باييثلالذرل جرو ةلوق
 قولصالا فاذكهلعفلاو
 لالا هذه قرافنالونوادرال اوريزعلا عملا نمةربسخالا لاًةرو لودر الة يولا ذرأ عمجاو لذر ل «-غلاوةدابزمكسحما

 ٍْ ىلا هوم سل حاج لالا هلحو ولم .وقهلاقن :ولذر راالا 0 اول-وز عدل اوتو نمةبيقعاهالمالل و هسيفت# هيك لد درب

 لررمضلابن الف لدردقو لذ ىئنالاو تانايدلا باى ّرصتالتاءانتلاولاف ةماخغاو ةهكابجلا
 هم وةم

 مهو ٌللازؤؤ هل_عجالدر هلدرب هلدرو هريسغهّدرأو مشلابل ذوو 0 ةلاذر

 يه ١"

 ضرعت لهنأ نعي ه.فكلذ عضو هنأ لافي رط سل و 0 الاو نولْذرلا
 تسمن "و 3 م ى 0 َّ هم 1 84 8 0 0

 هددج قتناام ةلاذرلاو لادرلاو هيد 1 هيي دووو ددشو هلدر لاقل هل ضرعولو لذرل

 اهلدق أى مهاردن الذل در ألاةيو هؤدرأ ءىشلت ةلازرو: هليضفلادض ةهليذرلاو هشدر قبو

 نم و لامن ةوقز مهلا يو سانل لازم هوالراذكر اذك ملا أو مخ لدرأو

 معد عن نم ملعب اليكل هلوقب هم دو لةعنال ص .ريكلا نم فر ةركىذااوهلءقرمعلالذرأ ىلاّدر

 لدرالاوزكلاو ريكلا لاح فد ا معلا لذرأىلا درا أ نمك.ذوعأو ثيدحلا فو امش

 اذكعزإالاَ لاو لاسر عما اون لكنم بطقتلا لس را (ل-:) ةئم"ىدرلا* ىش لكنم

 ادع لا ئشاهفتص نأ ا راغن مددسعول ًاماك>
 2 اسوم

 لّسرلاودوقلا|هنعضتاحتاَروز « اض هرعت مص دقاهلاضاير قي

 زعبارلا لاك غلا ول الا نم عسيطَتتلا كب رعتلابلّسرلا ىرهوملا عسيطقد هب عسب طقلسرلاو

 لوألا,تايئانلا فاخأ ىلا 0 سرب سوَسدناَدل لوفأ

 راو مااعا 00 حامقلا لسلك ةيشفو #3 دسالاوو

 لالادايذاها 0 الو 5 لاسزأباسوشاميئاذاب

 ب و - 0 و

 ردقلبالا نم ع يطق لس لاو نودوركل ذيني رشعو س# ىلا ريشع نيام ىندآلا ضونللا لسرو



 وهنا راس 1 900
 دع وو ما ل 6 م09 ا 1 ا

 كارب الا * ىدعالا لوقدشتأو لما صيقن ل كرم او ركذلا |

 لارا لت اولاك هيل ىذلا عضوملا مس الكرم نوكي دقو لاك الواح تاوالا ترا 0

 وو .٠

 رهزلوقرسُمبو هم
 هموم 3 ةهيود همس ه

 مدس لذا مامون اهذعبالو * هسذ'سانلا لرسسيل لزنالن مو

 هنعاوامكينأ هلأ ب هنأ اثلاو هوادتسوىذ "الاهوبك رج مهل لديهن اعدم '

 كلذلاك «ماسي سانلا نمام .وناهشعيالو و ثيملاىورل اوقلا اذه لاكن م و هتتؤمو قثوملك

 لجرلا لخرو 4لحرتنأ هلأسى ألتراس او ىرهودلا ةريغولاعملا ف هاك تيكسلا اهلك 0
955 

 0 را قا علوش ةرسرالا# عدد ->ىفو لح عمل اوهنكسمو هرم ْ

 ا اههحو ىلبامماهبكري ود ارماولء عماجما نال اهر هلتةمج نم البلا ماش هدارأ تجوز نع :

 لحرلاهيديرينأأاماو ىوأملاو لونا هيدبرينئاما هليل هون هنع يك اهر عظةهد ند : رسيشل

 9 3 ١

 0 امن مبكارلا بكس ه عضو. هاني ادوسءال>زةاشو روكلاوهو لبالا هءلعبكرتىذلا

 اماحرىدح ات ضس اناث ىرا مزالا ءالحراضب أ ىهف اهرهظدوساوتضس ا ناو اهيفتك

 0 هرب اسدوساو اهرهظ ضيا ىتلاهايشلان معالج لا ثوغلاو لاو المش ن5

 3 هاو يب !لمد ور وظلا

 ىسفنهل تار لاقي وهيكربىأ هركءاهان الف لمان الفت الاقي ىرهزالا_هوركعمتكروإ ربو
 5 و يس 53 5 ٠

 هيلعو انس ىلع تايون مامن لايخارو ةرصنلاو "كم نيب لزم لب رلاو هاذا ىلع تري_داذا

 دشن و بوقعي كلذمعز ةفورعمتبص الرو مالسلاوةالصأا
 دس: 6 5-95

 بوكرذ ذ”ل-رىدنملاناف * ياا صادم لعىَدارت
 يي:

 ”ل-رلاو سكر اهلح ردي نا ىأبوكرذ 1 "لحر ا, ويدسةن اورو ٠ اضيأ ةيْضكبوكرولاك

 نيبامواهنملحترةلزنملاةلحرملاو ناتلصوأ ليس ماذك نيوز لا لسارل ا 1

 عججباو ٌلَجبرَك كلاونأضلادالوأن مىننال الخرالخرا(لشس) ملعأ هنئاو لسع نيلزنملا

 ثددسحلاىف و اشي أن الشر بابدو ىرةاشو راؤظورثلظ ل ثمءارلا مضيلاَسرولارو لأ

 اهتافص تواتتلا برسل هركاسمناو هيفريخال اقفل رةئام فسأل جدن عل مس سايعنبا ا(

 دو. وا ربا

 كوس نيو نري و 2 ا يضل

 (رشع ثلا“ برعلاناسل - ؟8)

 ض2



 سوماسةل اىفاك رسكلاو

 ها كلذإىرهزالا هرزكو

 هدم ةيثك

 ل>صريعيز ىرهزالا هلوق

 قوبدهتاا ىف طبضاذكه

 لص ريعتو لوكا

 هييعصم هيك

 (ل»ب) ماللا فرح #* ءارلا لصق وب

 ١ ةوفعأ ل تروذرعب 1 لمحل بكلذكو ريسلا ىلءةيوقتديدثىأ هل .<رةقانو تال او>ارلا

 لب رو لير ةقان بار ءالارداو ىو ا ابوقناك اذا ليحتيرو لحس ريم» و ىرهزالا ريسلا ىلع

 ةلروذرعبو ايدك نكي ناوانس«ناك اذا ل صري_هبو بضم "رل> ضو

 لولا لة تح زطنلا كلذ رم ىضأ 1 لد ريغبلا لَ 1 ا رن ىلع .وق:اك اذا

 لاقل ةتنال تموت ندا اروهو لحرب تاك ملا نءّل رو .الاكترا ناكملا نءموقلا

 لحوم ىدفرص مشا لان 0 رار و ا

 رعاشلالاهيْغلحَرَو

 رادلا ب حاصا نعل حرب ري ىتح 8 الكر راد. نعبسيشلا حرا

 لاقراللم-ا:لرلاو "لحرلاو لح رئاوهولاقتثالا لاهترالاولّتلاو رادلا سماع كوري

 0 ةيلخرالو ةباك ىف ثيدالا ىفو ىسعملحرتو لحتراو نالفل رو انكر تدل ريسملل

 :هلحروذا هنا ىنارعللا ىكعو لاحترالا نععرسسكلانكورب واشيأ ةدوكاو كلا مضااب هلْحّا

 هديرتو همفذخ ا تىذلا هجولا متلبولا ولاصتالا تحل موضعي اكو لو ولما ىلا

 هلحرلات ةاطأف لازهد علاش مل الاتكحرأو مريلالةةرأنيذلا ىأ تار رن لوقت

 هتنعط اذا دبد_ثتلامهتْلحرو ل ارهتطعأ اذا هدحرأ أوهتلحر ىلعهتنواعاذا 8 دنا

 ري ع وس

 | ل ل ةداكانا برم لشباكةرنك آو ر ها ىأ ل حسم لجرو هةلسرأو هناكف نم

 سدقلاىسهال اوقامأو كلا نسال 'رشلارهيحاصوا ع لا لاذا و دع ىفأ

 ىلافكأ أوفر راك رحىلع * راجع رف ىف : رئاماف

 نومي ةقان ىلءنالفءاس لا ةءام اذه قيقا ىلا ر رم سلو حرا هيدا ارأاغالاق.ف

 موقتلا لاسترأ مسا لاو ةدح اولا ةرهسلا للا هديس:نبا راك ل حر مسارئاجو لسفللا

 1 تطيب
 وموسم #

 انعم رادلا 1 د * دعي توُدَقلِحرلامأ

 ع 0072 0
 ريب ْرلا نبانآ ىدعجلا ةغباذلا ثيدد-ىفو نلمس يالاورعسلاولا هترالا لعق اليحرلاو

 لاف و ذل يش لك لاقي "هللا ىلعكوق أ ليجرتهل> اًردربملا لاق لبحر لا رب هله

 مث اد دسم

 ىلع عفن” هل ارلا نال ريفءاهلا تدثتلولاق ريوظلاو بمهتلا نعم لليحرةقانو ل حر لجو

 ركصدا
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 هنكلورمشلا قمجوا ست اذ جبريل لارا يف سال ةئامباك ىدعب سانلا نود لوهيلع ّك
 ”رل-ارلا نأ 5لماقاها لم_علاو ةرخ الا ىفه.ةيغر عما.ندلا فد هزل او ريما قلماكلان ادارأ |[

 انديسياح اداهزنا لوقيانكاشمنمد-اوريغتعمسولا# ةريثكلا لبالا فةردانةببجتلا |
 ىلا ةمالامهة يسوم ريش ةرثكو مهدد و روذو عمر ءاوُماي لس وهيل هللا ىلدهلئا 5 ِ

 اودهاشدقو مهدعين دف .كف مرنعهناوضرو مهاياهقلا ةح ريب املا ركايذ ويسوي ا

 هتااهفصو ىتلاةمالا ءذهرخايندلا ف مهنمترهظ ىتلا ةبغرلا عما اوناكولوسرلا اوم. اعو لوزتتتلا

 يييلعمرل ١ وم ولرافغتسالا مهدعل نم لظحا اووسادأل ت>رخأ ةمأ ريخ منك اقف لوز ع

 مهلَدصَقْم هيفاعوستمادحأ اورك ذيالوم-هأ الغم هيولق ىف لعجحال نى اعت هللا اولي نأ 7
 نيكدلوقو مي-رلاروفغلاوههنا هلت دمعتي و مهاباوانجيريهتلاو

 ل-اور سمو قام ادعب * ىلذاوع كل اصدقت هدأ
 3 يدذاو : ىلهدء ةدمو 9

 ريهز لوقو ىذةفاهرحازر هلحارلا عّيطتاك ىلذاوعتءطأو تدوءرأو له تك رتل -ق

000 7 
 - و - 5

 ىئلمككت تناك ىتلا ىلابش ةؤق ت هذ لوق, انصالةراعتسا #3 هل -اوروا ضل شأرف اكرر *

 الاسراتاحراذقتبداو تضرر ىتأا”هلحارال لا ةبو ام ماضل _حارلاو سرغلا لمدتاك
 7 هموم ٌّك جد دم 2. 1 1 5و

 ارك ذلبالا نمسكرملا هل ارلا ىرشولا ”هل-اروةب رهمضارلااهلعحاذا اراهماترهمأو

 ىشعالا لوقهنمو ةيريملا سفانطلالاحرلا 0

 اهلآسرواهدوربهيلعت رم * ارق ةيداغباَصتو

. 
 رى سد هدو مف 0 و هل قضو

 ملعهيفزحر ازا لح ص رهو لحر رواصت لعن ”الالح سم ىهسن ملا دورب نم برض لح رملاو

 قدزرفلا لاك ءاهاضأمو لرب واصت ن مهمل عام الحم ىع 0 ةرهزالا لاقو

 مث د عاص هم

 اهمالعتا رصين موكا ن 5-5-5 ةفيطقلكٌتالوارَّنيلع

 دى و 0

 طرمو ةيئوا بايثلا نم ب رض نارسصيقو لاك تالوعاف ىلع نول ل- لا تالوحارلا لاق

 ة> |[
 هملعو مون تاذح رش لسو هيلع هللا ىلصهلنا لوسر نأ ث دا فو لاحرلا يواصت ىلع لل سه

 هه س9 هو 1 |

 راصنالا» اسن ترك ذو ةاعشسد دحىفو لاسرلاريواصت هيف شقد ةىذلا لل لح ص طع

 0 راا مه.لعو ىلصي ناك ثيدلآاهنمو 1 را وط معلا ةدحاو لك تدءاقذ

 لحار 8 1 ا  سانلا ىداى ّج-ثددحلاىفو للا را ىلع عمجتو 2 1 طورألا

 اهللاقي واشي ميساء حاولا ها لاقي وليحرلا لمعلا كلذااقيو باشلاٌ ات ىسع هم

 م



 ا و يس نو وم وما اي يول

 ملا لبالا نمل -ارلا هلوق
 ةستقن الاف سذهتلا ةرامع
 ىلا ةقانلا ىهتيإ.>ارلا
 ها خلالحج رلا اهراذت

 ها

 هءاعص ا رثك 1 بغرفهلوق
 شداوب خلا اهيق هدلسعن

 هدذهقهصنامانهل الا

 بدال ازءاس |نم ةرايعلا

 الام منع هللا ىضر م وةحف

 فصاملا لمأتملا ىلع ىننع

 00003707 لا ل مالا فرع . ءارالسن 0 ١

 ا ضاخمنالا نع لاسرالاو لمحرتا او لاك ل يحرلا ىلعم هلل مق ليقو لخارملا مهلزتىأ مهجر

 ْ أ انيثك نولرنىأل-رموقولوحر لحرو انأهتلحرأوراساذاٌلجرلا لراعي جاعزالاو

 أك اهلاراهتعتءضو ىتلا اي أى هوا ل را يلع لحسم لب و هديتك ا ذيملاع لاَحرلحرو

 | امانتنأةناختاملكأ .« نيو لحار ل روس
 ا 5 0 -ِ

 | العاق ىتالاؤرك دلل توكم نإ ارلا ىهو لري تأ ملصت تلا بالا نم ةلوحرلا زلوظرلاو

 ْ ديزو:أل اف ”هلحارترادىت-امذار اهحاصاهلترأو بسنلا ىلع نوك دقو ةلوعذم عع

 ىلا نعىورو ةل-ارإ_عق ابعّصاريعيَذخ أ اذا كلذو ل- ص لسروهوريعبلا لجرلا لح

 لبالان ملا رلا ”ل-اراهف سيل ةناملباك ىدعبسانلانودجت لافدنأ ملسو هياعشا ىلص

 ماتوا ىلع فرو هبكرأ لجرلا اهراتتك ىتأ ا ىهولاجس“الاو راس الا ىلعىوقلا ريعبلا

 سنلنوواستمسانلافلوشي تف رعو تنسون لبالا ةعاجبف تناك اذاو را نحو قالا

 |زيقتوا مفنييتت ةل>١ راهيفتسلةثاملب اك هامشأ مهنكلو بسنلا ىف ٌدفدح أ ىلع مهنمدح“”ال

 0 هلي نيكي ف طلغدقو ةمدنق نا ريسفت اذه ىره زالا لاف 1 نسحو ماقلاءائم

 ناكءاوس بريس لكبرعلا دنع”ءل -ارلاو "ةلحار هد:ءلجلا سلو ةقاما| "هل -ارلا ل_عج هنأ

 ”يل-ارامسف ناك اذا لمعلا برعلا لوقا نم هل-ارلا سءايىلوأ ةقانلا ّت سلو ماو اركذ

 1 مالو ةعقانو ةيهاد ل برل اياك ةفصلا فةغلاسملا هل الا فءاهلا لو دول اور هعجو

 ْ ءامنمَقاُحو ةّيضره ىأةيضارةشدعىف لجو زع هللالاق اك لَسبرتا مال هلا رت رعسامنا لمقو

 ْ قواد مواضر تاددضا ارةشدع كلذكو لح تاذاهال ”يل-ارتمه«لمقو قوفدمىًقذاد

 الأ دح الس دل بسنل اف نوواستمسانلا ندارأ مسوهملعهّلا ل_صيبنلا ناهلوقامأو قُفَدوُذ

 ىذلاو لاف هيلا ي هدام ىؤعملا سلف هل حارا مف س دا ةئام لب اكد ايش أ مونكلو رخ رح - الا ىلع ل ضفمهنم

 نق سس ع و

 ا ان انتقا ف مهدهّرو ابك .ةوسدذاعردحواهلاو ها توك ا.ندلا مدا ته ان ًاهمف دنع

 1 وهلوبهلانالاةا.كا امه اولا لاقفامباوربست معدو اهوء.للاثمالا اهيفمسهل برضوا هفرُسَرو

 ميمذ نم ملاعتهقلام غرد هيادك اردد سو هيلعمللا ىلص ىلا ناكو هب ا افتوةشز رو

 هدلعل هباضجأ | راكصأ ب ْعَر رفا ممهمق هللا مهدها يايمه ةريوا يف رشا ء مهأهتي و اهقا وع

 ها

 2 مد
 اهلا لص ىننلا لاقف مهنمليلقلاردانلا ىفدهزلا ناكى امانتقاىفاوسفانتو اهيلعاوح اشو اهيف



 كيو فيلات بف عت

 031 اة ماللا فرح # ٠ :ارالسب
 ١ ةماعلا سل

 د حو - مضر "”وس 9و هو 5 5<

 مقا دحر ىأ هول 8-0 3 م 03 ا دقن ءاصوخ هيودعت اما وذولأ
 عز .ءو>ر ى شو رق ع رت 20

 ند نس رهان ىرهولا دش أومازلا قل مصفتةرفزتةودعلا لوقت
 : "تا 56 3 -- يع و

 بارظاالا نعمدجاوندأت « جراسا لا قلح عطممو
5-59 

 ماكمداكلا هرول ادن 5 4 انتل لعل زالذا رمل دلال

 قراط نب ةريمعل ىرب نيا دشناو

 لثاح رلاا يلعن اع بااوط « اع كور درب قوفقدصنا هب
2 

 لحرلاو ىرشهوملالاقو 0 رمسأا مرتك ًاوهولاق

 نباانمولوقب لجرلل فْدَقلا نع نكت ب ردلاولحرأ ةثالئو بلا نرخ ءأ و غو 90017

 - 0 وو يي داقو

 ل_عح هلكراو ليحرو لوح و ذالحَر هل-رب ريعبلا لح رومدي سبا ناك زال لَه

 م مع

 ىعالا لاق هتادأ هملعدش ل -ر] رو لحرا هيلع

 يعم 7 9)د-9) ه دس

 اهلادبلوةنافكياعىّمَع « اهلا أ ةودغةممستلحر

 ىدبعلا بهل ا

 را لرد“ * ليلب اهلحر أ تقاماذا

 هنعس تاق نوع واط اف دلك دعس مو ه.لع هللا لد ىلا نأثيدحلاىو

 نتطهناو ىروظ ىلع سكرذ ةنإ-_>ارلاك يلع ىأ هلع نا تهركف نادرا با نالاَقذ

 ثيدحىفو .« نعرامفءلحراهواترو «. لاقاولاح رلمد 2ع الب الللرلا ىأ هللا

 ىٍبكر يلبالا أدي رب هللا لس ئرسو هللا تدبىلا لف رسول سروهاسغأ دوعسءنبا

 ريعملاتاةرارعش هتولعاذا الحر ول -راريعبلا تاحرل اني وىرهز الا داهملافلئأتاو يلا

 ىدعملا لاق هتيزورعاو بدعي هتيكرا ذا

 القرا امءرملا أنك لو ىدنع ٠ م ممريغاريمأت دصعامو

 هلع رم هتبأر تاق هرهظظ ىلع دس هقورخ[عرصال-رنًاولور عش لاق هم ؟ ره الا لت ريكأ

 نكست: دحلا ضعد فو هيكروهر ,عطالءاذاان الفن الفل ةراو هحروضو مومباي

 دنعءثيدحلاى فو هتكرىاءركاع هتلحرلاق كيولع لى وام كاسي ةالوأ هقسْنَع

 م82 0 8 8 >> .-و هدم ه2 5 ل ع

 لحرت ىأل حرث ىسعمو لاق هيعسوأور سا.:]! ىل_>رث ندءرعق ن مران حرع ةعاسلانارتقا

 ىنعمليقورعثلاق ثيدحلاءالصتمهيهاجاولاك اذا ليقتو اولرناذا مهعملزتتو اولبرآذا مهعم



 ىناذكعره .دأ نم هلوق

 نيب نمبيذ ملا فول صالا
 هتك ها نبةدانزب رفدأ

 ودعم

 حامل وق هنمو لبالا نم بئامعلاو ل ذل نوكستودوللابىدَعُتو رسلان م

 لئاحّرابو لاحرلمكل .« دنع َبئاَملا اوت

 : ارا هلمفةرتنعلاكو
 مز ليبتهلك !مدوت + حباستلار ىلعلازأالذا

 اذهريغف لرلاو هانا نودلا رابع مه نمةلاحرلا ف لحرلا نأ عصدتتف ىرهزالا لاق

 ةرصننبديرثيدح فو هلزنمىأ ل رل-رلا ىلع ات درلاةيو هنو هنكسمو لج لال

 رفصن مىرأام نورتمكنالاكو داهذا ىلع 0 مهدثاف وهناك ثكيف سانلا بطش هنأ

 || اهكرتزو اينذلاةرغّزن ممك<ملوقي نيعلاروألا ورالو هللا اوقع فاس نام لاخزلا قورحأو

 ' قح مهودهاجتو َلاتقلاودعلا اوقدستنأو هطضماقتاو مكرلع هللا ة. عذرك ذ مكملع بجوبام

 رول ااوالو جرقتلااذا مك دع نع اول ونالواهفرخزواندلا ىلا و5 الوهن اوقنافداهملا

 ءاب تساوي ار مكتع نيعلاروُلا نعي :مدعلا نعاواتْدَنأو اود مجتالوأوال ناءنيعلا

 ىلا رولا اننا 1 للا بصلنالاو لْحرلا لو-ارلاو هعضو »ىف ةباز اناربةتومك

 ةالصلاةلاعتلا تبا اذا ثيدحا فو ثان'الا نمهمدصاامو لجرلان يل رلاو انلزانم

 ١ قئال_هلافرثالا نبا لاك 0 تاعك ذا رلاانهلاعنأ اركي اوإ-ةعأ لع راف

 امهلاسراعضو ب رعلا نع هب ويدس كو لحر عج ى مو لزان ماو نك املاو ولا ىنعيلاح رلا

 ىلا تدل اوقكل غنا اريغ كرجل راكب ابل اذهنمل-.هفئملاو رحأف نيتلحارلا َلحَر روعي

 هبهيوبيس خخ كلذاو لءلق_طذنملا ىف اذهو اكول ٌتَعَمدتف ىلاعت هلوقكو امهيدبأ اوعطقاف

 | 11 امس اواونب نب ناكسصدقو * ناسريلاروهظلثمامهارهظ ٠ لصف

 سالفاكيولاق ٌتْعصد_ةفامأو برعلا نءىك-اذك نكلو ةّدعلا ىندأىلا برقأنينئالانال

 ْن سابقلاناكتدد_ع ىلدأ هل ناكولو دد_ءىندأهلسدل تاقاانالناكملا يزبك

 لثم همك-امئااضي اذه كالا روهط لثم امهارهشل ماا ليتر انه لمعت

 برعلاراعشأىفةلاسرلاومدي_سنب الاه لئاسراهعج وةلاحرلاوهو .انمدقاممل نيسررتلا رهظأ ظ

 ىشعالا لاه حبرمسلا

 لاحرلانوفاك أ اىلع ث ْدّنو * ةمضْطر راو نعل بارو

 0 لاهل ئاسرلا عمجاوديدشلا ضنا هنرذتي اوناكب شخ هيف سدل دوأدس ع 0 .ةلاحرلاو لاق

 ولا
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 هم - هيا 59 تا . . 0

 :للوسسل سم ىهولاك لت ةعساو ىهو ىرَلاك :لجرلا ةرملاقو اهكسقف املا اهلا بيصْنت

 دشنأو هام هيلع مك ىذلا ىارلا شك هلجارلا ورمجولأ تام

 دود مو2 ات سواك و ه-ود 2 95 همه

 دس ثدرالار هدلا تفكي * "هلدارو طوق ىف تمي للف

 لاقو قرا ىهاماو ”هلجرلاءاقما لكلا نوهت عوقو ضان هابرعض ”نلرلاو يطوىأ

 سائلا قرط ىل عشت امال كلذو «لّملاهذهنونعب ”للجرن ءقجأوه مهمالكنموةف شح ونأ

 تن د نلاوردلتا نمةيوارلا فص'لجرلاو لبر عدلا ولي لا"اماهمكيف ل ا .انللاقو 00

 الوات فدا رئاهقتكالا امس ةةاشلراناىدها ةدئاعشيد- >ىو ةفشح أن ع

 َض ر لسو هيلع هنا ىل لص ىننلا ىلا ىدهأ هنأ ةَماّنَحْنِب ب حَدلا ثيدحىفو امضعب مارا مس

 بيدستلاىفو ةيداوس سفركلا ليجارعلاو هذفندارأل قو ه.قشد أى أمركوهوراخ

 هرج 3 هه هه 2 -
 يو رماد او ةراخ | : نمزدقلال جر او نيتاسلالوقبن . مىداوس ءاوهو ملال

 نما ةصاخساعتلاردقوهلبقو 35 ردم وقلا ُلَجْماماذا ى ىدح »«

 لجرمملاومكحلا نولادوربن عبر ضل >ارماو ليلا فج لجرا للا اهريغوردق

 ايعايروإ_عف هيويدسامأ ل 23122 ويك لاو اروصد ف ئشولاباسأ

 زوجتدقو لاف ل جرم قوبل تابث ثا ذىلعهليادل هو ملجرمملا يشك يشب »* هلوقل

 قو لحرمملان ”لج ص بولو لد كلذ هلثوكي الو نكسعو عردم 0

 0 اًمعلا سلك تدكواني دحّلجار 0 انعاىأ »ع ايام لرب ناك اًنيدَح « لثملا

 اشوي سأنلا قي ىح تيد 21و ل->رةج رتىفىرهزالا ىلإ ارعالا نيا نع كلذ

 هماوكالو كارلا هل لاهو اكن أري-ا:لجارملااهل لاقيو لاقت بايثلا كلن ىنعي لحار 1

 ةفرظلاك لاحرو لح أه عج .وةقانلا وري عبلل بك ع لح 2( لعأ

 ردروفعس ليلا خآ * انا ىلادبلا تزاج

 ىلع ير_علا مالك لح را كلذىرهزالار كن وءاسنلا ب ام سا لكدوخةلرل و

 نولوقبو لاف ضر ءأعبجوو هسلاحو هتحواسر عسسل را كلا لاق ةوحو

 0 كسل ايل رقاد أريغب لح ”لاداوع“ الاضأ

 لمملانان كبار ىلع ٠ ىلدرئادأو لردك

 رك أى هفةلاحزلاامأ زمانا زد واع رلا بك | نه نموه ري وأ لاف مودوىرعهزالا لاق
# 



 مراكملاوبأ لاق لجرلاوهلوق
 بيذهتلاو لالا ىفاذكمزملا
 ماس مدسقنأ اناىأهلوقو

 لوس وبيذبتلا فاك ةرامعلا

 ىلل-جرلا ليال رخ آلا
 ىأ كلذ ىلع نوحاشتيو
 همعصمدبتك نأ نوق اًضَني

 011 ل صصص صصص

 كروي يد هديب اهضركىفدتزلا لتقو هس. طر زيب اهاعج ةديررانلاس ع ةقاىذلا لمقر رمال ةوأ

 ماللا فرح + ءارلا لصف نو (لج)

 دارا نمةعطق عجب ىأنالفل راو ل د

 د.سا لاف امو وشل

 هما ارد بسب لحمرم نادك * هلالظريطي البس عزامتف

 لاك ش-ولا نمةعطقا ا اضيأ لح لاو لل ر رولج رمال نسق لانة بى ريا لاق

 لافثطأ ش حولا تانبن مايل جرل اميل حايل نيعنيملاو رعاشلا

 رق هيو هدحوهن"ال ه طجرو هيددنرلا ك سمو اران عداد لأ رن مءاججرلا لككراو

 ضرالا ىف هتدت>ًاران' ؟ىرتىذلادا ارا ملحم وو ةعلت "ىلعأب لق م ناندك * مهضعب

 ناصلا تايلا ةيورعلا ل رلارداونلا ىو دارا لجنوب ثرثك شمسك عافد لير تااجو
 هقليؤا قالا لم وا رمدلا لجرلاو دخايفتاسرئاذال بما فّداصاتاأو لسانا لحرب

 لاتزال بدار ”لجر ىرتثادهنأ لو هيلعهقلا ل_دنالا نعربسملاا
 | نااللدو ارسل ردي رب ناجو دزامهامناولهنَعوّرو فق جو ىزشالاغبا؟ اذهريثالا نبا

 نم عَرلاَو فولنا لجرلاو الجر ليوا وارتسلا ىلع ونيلح رلا ساسبلا نمي! وازغبلا

 عمتجت مراكملاوثأ لاف لّجرلاو هوك فرع ىلع عألج رىلءىرمأ سانأل ةيءئّدلا توف

 ْ ىأنالفلجر يلع كلذناك لاقي نامزلا ل رلاو مدقتأابأىالز راب لاقل اوف ةرامُدلا

 ٍ ةربابللا نملة ولع كما مما وت ةيدتع قم وب للم لال

 ْ لح .رلاو ىلاخنا ساطرلا لدحرلاو هنامزفىأماللاوتالصاا .ءلع ىو ل_تر ىلع د الهام

 ْ موّؤنلاةأرملاهلجرلاو موُؤملالجرلا لرلاو لاجرلا نمةروذاقلا ل_َرلاو رقذلاو سبل
 ٍ كلذ لوقب قدزرفلا ناك ةعماجلامثكلا نمل له مالك لسجل و ءاتلارع دك اذهلك

 ام هو

 0 ذأو ىروفدعلا همهسإ نءنرعل !نمنأ مءزبو

 ١ دوه ةاحمويلاانأو * ىرورنامز تنك الحر

 َ لسا ىلا راسا نم املا ليم رلاو ةدحاوةضورف ريثكلا جزل تيما

 ديبالا :هلجراهدح او امالي اسملح رلارعت .:

 لجرو اير ع سم نم ٠ ىدللا فاق ٌصرابلا يي

 هل منك امأ ىهو نيللاو ظغل فن وكب لح لا ةفينحو لاه مهلا فارطأب لك 'الا يالا
 72_00 بلل

 بهو



 7-00 ا 000 3

 الج رتوهرإ والجر لجر دقو اهون لب ةطوب ادي دشالو ةدو لا ديدش نكي ىأ الر

 ه عال 9

 الذ فلاب قياما 7-1 هديسؤبا قايرو لاسر اوغلو رودكلا لجرل جرو

 هساسقو هءلء صن لهنافريسكلادلحرامأو ةصلا ىف كلذو نونلاوواولابهنعاوئغتسارتكت

 ةفصلا هده( نكمل دك عج. داكن اوداحنأ باي ىلع لم_الو ةدلا ىف لهةسايق

 ه7

 رسكمىشأ اهنمءاجاعرهنكلنوذلاو واولان مها كلذ عج فف رع الاغا مانن ”هلقىل+ أ ن٠

 اذ_هىلءل برو لبر عجبلاجرأو ىقاجرنم نوب وغللا ءاكحامن وكف ءانبلا ىف سسالا قب

 ىارلالاق بوكرءوط ءوطو هنيذر ماا دمعي ل بر ناكو بلم لبر ناكمو

 الجر -رناع 0 لل #* ا :.ةاةراوكأ ىلعا اودعك

 هما عمها و 1 ليما ن1 .رلاو لم كا ىفار ةواظملغناك اذا لجو رظو

 ىاطٌقلا لاق "ام ىئماهعّضَر

 اعاضرا وقع تأ ةذارا * العال انمالغف اسف

 د واهم عمدا رلااهارأو ا نعمل سرأ اهلجر ًاوالحر , اهلحرراهلجرو
 7 كلا ظ وو هذ م 1

 موبد لجدو لجرة هب و اهعّضرالُ رالي امهلالجرو * امطف تح لج دظرمسم#

 كلامفىللاقيو فارءالانبا نعوم لاق ناش دلع ىأ كاَجَرْلِراو لجرولوبأ

 ةمظعلا ةعطقلا هممضعب د ىتنأئذلا نمةفئاطلا لجرلاو مدَقلا ل ر اقوم ل د

 ةعا مهاو ةكمهمالك ىفريثكهلثمودحاولا ظفاري-غىلع عجبو هو لاجرأ عدم باو دارا نم

 رباطتواهو دع فرحا فصي ممضااوبأ لاك ةناعربجتا ةعاسجلو طيخماسعذلا ةعاسج_وزاوصرقبلا

 اهرفاوح نعئصملا

 اهلاذح نعراطدارتلحر « اهلاضنتنمءازمملاا اك

 نمل جر هملعرفتانب 00 ناك نأ السلا هياعب وأ ثيدح فو لاح رألجرلا عجو

 تسع نوهت اك ثيدحلا هنمو ريثكلادارخارمسكلابلجرلا بهذدار
 اواع ومما امألاقثهنمن روذخأب :ىمناغل هدا 1 نملجر كمل د هنأ س اسءنبا
 مطب وأاهنمىوّتْسْمدا رج نمل 7 رب عقب ىذلا لتر 1 دردهنال مرا ىف كلذهرك ”هوذخأو مل

 ىارلا لاق
 0 ا

 الوأ. مق ع مرض نان وع * ةعلب ىلعأب لنه نادك
 م

 ) رشءثاان برعلا نا. 3 (

 284 (لجب) ماللا فرح وءارلالصف

 لارعشلالحرلجرو هلوق

 ه.حرشو سوماقلا ةرامع

 فلاب رعشلا لحرلحر 9

 ةعرزو اول ةنوهدمسنبا نع

 (هلجرو) فتكك (هلجرو)
 هديا نع امهالك ةكرخم

 قراشملاف ضامعداز 0 واشأ

 هل-ةناك ميلا مبا رو

 ها تاغل عد رأ ىهفانكش

 هضم ورزك



2 

 0-0 3 0 : م تلا 3 3 ل ٌكالمدي لكس
 2 ه2

 رداح قلت اذرجاوهلا قو 5 لير علشان

 أماَممف شادو اهبتىرو ىنملا لعد وقل لاب لا رتاوقلاة هب رسكأ

 م ْ ىنمادتملا ءاشملاسانلا» نملسجرلاو للا نيب لسجاروتلوجا نيكل ير قاسكلا

 ع 1 2 الراو 0 قرم ل ذل ليك نمل جاو

 نشا نوف ينو قالك نب اللات 1 اىوتاجي ةلفشوا

 00 00100000 د أاذا قس

 هاتي فوهات هاتوا ا م * لأن ماهلكى سقلا تل

 2 اس
 رب 3 نرامعتارب 0 ل

 00 م 1 ء هما مزق 5 غال
 : 1 لجو الحار ىدمفا لحرتو ةماعلا طلع اذا بيذهلا فو ةطمهلاوقنعلا ند

 هدام اء

 ريغنمدؤا دّسارعشلاو ةبطقلا لاراو كدين ًاريغ نماهلزنامهالك ايفل موالح رالا

 لترا ١ 11 ارم نما ماتوا ءادعلا هبت اذاالابعرا مالكلالكزاو 3 هت

 1 0 ار تود تساننانعمتاكراامدل ره [لوةتترعلاو هيفادح أر واسيلو هيدرفتا هنأرب

 22ج 8-
 الرا امعرملا أ 14 نكلوىدنع ف مهتمريغا ريم !تدصعامو ىدعلا لاق

 ويوم عفقرا ىأل تراو راهتلال جرو
 لب دابا 0 ةاصع #3 ىلا تارا هن رادو

 02 لالا عافتراباهيشنراهلا عفتراامكأ مهب 5 تحيات ا نيبنر لل اتد هدحىفو

 دهداو م

 «شنذاك لسو هيلع هللا ىلصهة فص فو ةنرمشارنال ١ ل سر لير ابصلا



. 
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: 
5 

 002000 نتا ابا يم د5 1س وسلا حر ذود

 نذل (لجر)

 ل-ديرتلا .ايغالالّبرَتلا نعى سو يلعدقلاىلصوبنلانأثي دخسا فو حرسسمو لبر
 هوست ورعشلا ص وناهذالا رثك رك هن ًادانعمو هني سو هف.ظتتورعشلا 0 لج رتلاو

 هي صاب الةبادلا لبر ىدحا فض ايي ل يجيتلاولبرلاو مننلاو فلا ةراكهركدناك موي لك
 دوسأاهرت اسوةرمصامللا ىلا نيلحرلا ىداءاضدنلا ىشر“ الْرةهل ديزوأ كل ريض مشو
 دوسأ ا هرئاس ونين ريصاشنا عماهالج رضا ءالحرة من 7 لَن اَوَحَو 3 ل

 مدر 5 .٠ .٠ ىد َِ

 هريسغ ضو هين روكي نأال هركي و ضاس هيلحر ىدح ا ىف ىذلا لسنا نملجرتالا ىرهوشلا

 رغص'الا شقرللا لاك
 هموع سوس ىلا هس هس مر دوو ل 0 2 5

 حرفأ لحرف رصلا ولت د « ةياعم هيف سدل لمت لنآ
 ما 033 سات سس 0 00-2 00 2 0 3 م سا ٍِ

 تاحرو ”هلجرلاولح رلا نيب لحر [س ردو لالذكءال-رداشولاف 4 رقأ ناك اكل رانحد

 اا اا 7

 ىومالا ندا هللاقيادهوةدالولا د عهس ا أر ل قدال_تر تحرس حج هدَعَصو اهو أرما

 ةقبط دبة قبطامتووءاصرمقلا لاثمالدرلا اهناَولةضعبدءبامضعب غلا توا ا
 تممكلا لاق ٌلثيالو هعم عضرب نأ لعل يصةلارد ةيالليالارمصَنِمِسْرَضٍبارْغلالْبدو

 اروسبنلا هيفدارأن مىلعس ه« انلافّكُكْذ م بارُعلا َلْحر رص :

 هريد_ةئو ءامكلا لقشاو ىلا عبر باين موهفريصلا نمب .رضمنالردصم تارشلا لاش 1

 لجل لصَقلا نكمل هل نكمالف كش م مككسا ءاذعمو بارغلا لخبر صل فم ارَج

 ءاضقوراجيدكل جر ىلع هنأ ىأرئ اطل جر ىلع ىهو نباعلوالايرلا ثيدحلا ىف هلوقو باوغلا
 1 راطفاراداوجستقا مهلوق نماسهحاصلهقلا ءمسقىذلاوهكل ذ نور :وأريخ نم ضأم

 نأدارملاو رئاطوهفكا كرك: ومو ةلك ا مج جرح وهمس قو ىأاهتنحاتف

 تربع ثرح تعق وفتطقسف رئاط ل حر ىلع تناك اهن اكن لو“الارمءلا اهرب هن ىتلا ىهايؤرلا

 ىلع وتلا :هلحبرلاو مسمرئاطلا لجرو ةكرج ىندأب رئاطلا لير ىلعتوكيىذلا طقسياك

 اهبكري هلتبادالو هدحورفسلا ىف ىشوناك اذا للوالي لجْرلحرلاَلجَر ىثللا
 روبصلا ملا لءىوُقلا لمحرلاو لترا ىلابوسنمهسلطر ىلعوز ذي ىذلا لس ل ١

 0 ١ دشن أو هملع
 5 5+ كو و 3 ٠ م 8م 8 دل 5ةس

 بنج نئاربلا نمش هل روذ « اهمانالاطوا ول بشا ىح

 8 1 ث-- 5 2ع 5 م . م2 2

 ٌكلذكو ىشثملا نعىوةليجرو لجارلحرو "هل_هحرةقانو ىذلملا ىلع رويصدإ جرت ساو

 اهداوةأرملا تا-روهلوق

 اهييغموماغلا و طيش

 هدرصم هرثك ها ديدشتلاب



 اينز نك و هوبا ون ويم ماو در ا اا فعن ان ا ا الا يا يع ل ا ور يم نورد تدك ا ول

 6 رده ىأراسخ وهذ هلوق

 هوي ررعحم هأ بيذهتلاةرامعف

 ىمدقتاللا فل مايأ ةوق
 طظفلي ضضغةج 7

 الملارفع ابدأ مانأ

 نائاور اوهاعلو تديلا

 نعوم هنأ

 (لجر) ئ ماللاف رح « ءارلالصف 36

 8 1 أ تآواهيك ارىلع هنامضفاهد _ ابسث تّدطو وااناسنااهك | روهو تباصأ اذا ةبادلا ب 5 ار

 ١ قب رطلا ىفةفقاو ىهو هبيصتنأ امأفريس-: ىهو هنباصأ اذا اذ هورابجوهف اهلحرب هتاصأ

 ٠ نامذلا ىربه_:عهللا ىذ هوت لانو لج رو دس تاس لا انامل ارلاف

 لاك ةفقاووأ تناك ةرئاساهد. تطيخو أ اهلجرب سَ: لاح لك ىلع اسمك ار ىلعابجاو

 ريثالا نبا لاق ظافااد_:عمريغرامج لجرلانا نورذوكلا ءاور قدلاثي د1 ا1ىرهزالا

 أ ءاهتفلاو لاق امحاص ىلع دوقالفاهلح ربديادلا تباص ام ىأ رام لجل ثيدحلا ىف هلوقىف

 ثيدخلا اذهولاق اهدب وأ! وجر 10 واهقوسواهد دوو ملعب 0 سرا قنوفاة هيف
 - 1 ه مئه

 )| ةرعلا ىهوءال-رةرحو ىبعشلا مالكن م ىلاطولنا وز عدو اعوذ سه ىناريطلا هر كد

 ءالحرلاو وسامتراج ضرأ رخال رح ميهلاوأ لاو ا عفى لا بعشيةراجلاةرينكلا

 ءالعرتر رحو هدم_سئرأ لحا رالااهكل بالو لب االول .خايفلمعت التنس لا ةبلطلا

 ٌ ذىناذكا ةعافرثيد-ففو مر وعمر اخ وشفنا مف ىشملا عاطتسبإال

 مو رم 6

 ليلا ن نملبجرلاو هيلشرب كرل>رلالحرو ماثجرادف كتر لادنزوب هل

 مو

 ارا لبجرت عا كلذكو ىربْبا لاك ىثللا ىلع ىو ى أل جرلحرو ىكالئدلا

 : ةزاح نب ث را لاق ىشملا

 عماد اوعطقدقموقلاو #3 ةليجرريغتْنكو تي ددها 3

 مت ضن ب

 مهند ل ا ىف تايقر امْلِكرا لاقبو ادا م 1 ل

 | نعاولزناذا موقلا لحرتو هيلحر تت هعضووإ ترا ودنا لحَرتو رومالا ن هتيكرام بكرا

 | هكتبادالىذلا للا لعفانهه ل لا ولخرلا ىلع هللا كج لاق.و لاتقل برحلا ىفممباود

 | نملّحَرلاو .اهلجرب اهةلعاها تراوالج اهلج رراهلرو هيلحرباهلقءاهلراوءاشلا لَجَرو

 0 2 در لبق ن مكسر ىذلا ل قو اور رن م طسي ىذا قاعزلا

 لسيىنلاققركاو مويلا سانلا لسباماعبجمانوقرع وشب ىذا لوكلاو ةدحاول جر نم

 هلوقو ىمدكالا هسأر لق نم

 ل كارتر ماب :
 00 سداد ءالازبا هب برش هضقورتكت ان هثاللا3َ زلال ايدارأ

 طشملا لاق 2 9 ادينلارلسرلاو هُنَعك ىوتسيل ضارة انهن ضْقْنأ اى ؟ ضع ءاوقو

 لجمع

 ل يحج 7 -" ٠١ نتي إعلن. 2-2 41سنه دس ىلا



 1000 تي يوت

 لف (لحر) .ماللافرح ه« ءارلالصف

 هلوقىفقدساوأزاج دقو مدشتاك لجار عجب لاحرو لآحر عجن هلرأو ”رلحرأ عجل حارأ

 .٠  3 . 0نم و 5 . 71 ع 2

 «* ءادنرمسك ملاجو لمكءادن ىلع ىدنرمسكن وك« نأ « ةيدنآت اذ ىداج نم "للف
  - 3و - 51 -

 عجوة ويبسد:ءعمجلا مسا لُجرلاو اذهنوكيكلذكف لاك ةيدرأو ءادر ةيدنأ ىلع

 عجب م هدحاو يار ينس اعجبت ليلاز هويشلوت ىمرافلا جرو نسما ىأدنتع |

 دنا هظفا ىلعارغصمهدحن ن ذو

 ه2 2 .وء هج

 اداعالمحي و أمم

 ادوهأ ةماقمنمتدب لهما 5 تيدر ل

 ىرهزالا دشنأو ادوشأب توس نع ىوربو

 اعآ رم“ ةفئاشلاَج رئااب د ىذم"ايدح فوستر هظو

 لاف م« ضرع ء نع ضسلا نوب رضد و * نان ل رارعشلا و ءاسدقولاك

 : ة”اكولجار عجب يلح رريسغاعجبءاج "يل < مالكلا ف سدلو تسبل اذه ىف ةلاترلا رل-رلاورعولأ

 نالُك ل ثملاَحر رو لبر عملا ولحارلااضيأتالحرلاو لياجر معو بيذهتلا فو "0

 لاجرةو ذو ىلع ثم ليدل ماو َلاَحكو ل يلم لاعب ولافلامعو ىلختو

 رسارلالافءا را مشيا جار نجا لق كرا لا َكاَنَعلْم كاسر لاعلثم

 نالح رلاةاذآدنا هيو 31 * ناك طلي بك و

 ّمُفْحنافىلاعت هلوقو اضيأف يفضتلابو جلا ةيوسؤ قادبعةارقاغأ ىحدقو اشك لاعرو

 نأمكنك# ؟ لنا ىأ باج و تحاصر مح نال واناكر ر ابقى انكر وأالاجرف

 ىألاجربيذهتلا انكر الصم كلاس .فودلاهستال ل نقوم نيدباعىأ نيتنافاوموقت

 اوإ_دكلذ نمّدش ًاوهفوخناك ناففوللا ةالصثيدحىفو ةلاح 0 هلحر .رموقو ةلاحَر

 مسكلا,تارلاقيدينونأ ضراتلا فال لَخارلاو شام ىأل جار عجب لاسر اناكروالاجر

 مدع جر ةامتالاا سال يع نزلو هلثمئاسكلاوالحارتمقبىأ الحر

 هريس لو لج ار كما اذكو. اذك لعفتال ىنايعللا جريس الحار قيفّبوكرملا

 كالذانكدف ىرحو ىَدْجو ىرذعكمأ اذ هدعلاقو ٌك اممولب اهم اذه لبق لاك هننأالا

 امهاكس ىلا ةدش للا 'هلجر رلاو الحار ىشملا هلَحر لاو لك كاونزحلادب رمنأهعومد#

 ى.ك -ذ5 »8 ه«»#

 هسسملا بهذ نمورسفر امج لح را مهضعل ىوربو رابجا وحر ءاههأا ثيدسحلا ىفو دي زوبأ

 ىفاذكه قعساوأ هلوسق

 سوماقلاح رشىفو لصالا
 ها نشماونأمكحاو

 رهظوىرهزالادشنًوهلوق

 لجرااوهليق بيذبتلا ىفؤملا

 ةلاجزلامهو لجارلا ةعاج
 حلارهظو دّدنأو لاجرلاو

 ىف اذكع ىلانبمي- هلوق

 سوماقلا حرش ىفو لصالا
 لبقمى ءالىرهزالا دشناو
 لءقمنبا لاك «ليكيشلا و

 : هسفعف هتك

 . طضاذكهءل+ر موقو هلوق

 ىف هلثمو تقلا لصالا ىف
 حرش قو 'لمححلتلا

 عمج الجار نأ سوماقلا

 ةكح رخ“ ل-ر ىلعاضيأ

 هبتكهبنتفةبتكو بتاكك
 ويعم



 مل اىءراغلا ىدوهو-ق

 ةرابعو اطقسانه لعل

 الحر لحرو مكسحلا

 ىراقلاى هسا
 ىعملاذهىفحرذك لحر

 ءىجعم هتك ها

 ٌيراح نزام ىنب دى راما ةءاسفلا ني ىرطق كردأ ولئاونب ىحيلدلثمو ا

 تالفانءاج برعلا لوقتاكال_بارىأال_ترهلوقو فلالا حوتفم يملا فنذامأ متاحوب لاق |

 (لجر) ماللافرخ « ءارالسذ 2 ؟2ع

 ظ اذافلحالكا همضناك ام رولان ااهلجر فو تزاتجااسجرأرملا تناكح اجلا لاق نعتز

 ا الذأك رم ةوهنشلاننرحتن مهبفادهنع ىف زولاختاذاهنأرعاهلشربت برص

 مظعٌبكرأو لعبردقو للا ملظع ليز ل جرو همئادبا ةلزنم هتوص عاما نال كلذنيدني

 اذهفل جرى رراغلا ىسو دكر باصأ البر رَبَرو سأرلا مظع سأأو ةبكشصرل
 سواطاثيدحفو هلبروكشي نأ هلبرلاو هلجربهتذخ اذاَلجَرلا تاحكراو رعونأ ىنعملا
 ىلءهسولحدي 500 وءارلارسسكب ىورب ودق لدتا يع[ جراءة ملمناة الملا ف

 هريسغ لب رأوالجار قبئأ رسكلا جر كلوقردصمكيرختلابل بلو ةالصاا فاتر
 ردبنيتاقرب 1 ا ا رالمل ساسا راو

 : هع 0 لا
 عفدنموهو نع لعلازواجتا « الجرايفاساخيهت تيلآ

 باحسن ال ادار ازكسصالو 3-3 "رف ىلع نيد علاق امأ

 باعلا نم ىعمج ىف معزا تنك ام *«» ىكردأو ارشاد تءقلدقل

 أ ارمشاذا تيقل دقل كاصص؟ىموالاال_جارالوااسراف لاتمام هن اك الار ىأ البرافاح
 هلل .ةفناطلسلا لئاقب حرتمنا لاقف الجار لئاك أ اذكالودازو ل ثمديزونأوىدحو لاك أ لنا
 لاقو اذك الحر ىرتامىأ اذكالو هلوق ىارعالا نبال اقو تببلا لاق ةلتاقتالجارجرخعأ
 رابخا انهما دعب ىذلارابخاو؟ىبنوأ مأاهدعبن روكي هسنئال أو الأ ةلزئعةق فخ امأل ضف

 ا

5 
 وي و س

 لحرف مد ةنامديز أن عىكح نأد عب اف ىلعونأ لاو الجارواسراف لاق امل اق هن اك
 لوقي هناك ت دبلا ىعمو اه وحن ف رحأو 00 و وةفصديز زول اهاكححام لع

 8 20 3 ا 8 : هيدر

 الجرلجرلالحرو باص أ ىىمالو سرف ى سلو ىى_-س>-نعو ىيدنءلئاقافأ اولعا
 .٠ "© يل 5 ةس ىوهسش مع ا ماي

 رهظ#لن كي ماذا نار عالا نبا نعةربخالا نال_>رو لحررو ليجرو لحرو لجرو ل_جاروهف
 ىارعالا ناد شنو همكرب رفسف

 ايفاحَن الحر هتلاتمّرادزاَتا « قالَ تقالاذاَلَع
 1 9 0 1 07 ه5 مصل سامو سن 2و "1 ف

 هلدراوهل+زو "هل-رو ”هل_حرونال_روىلاجروىلاجرو ىلا جرو لاجرو ةلاج رو لاج رعب او
 .٠ 4 0 ه8 . 7 ع

 نوكيتازودف نحنا لاق لحار الا طسوزعاو بو وذ ىالد ثنو لمجارأو لجارأو
00 

 لجارا



 ٍلْجَر تررم مهلوةفرحلا هوسزاح كلذ ىلءولاك لاكلاو:ّدثلا كادي عب فصلا

 ديرتتأو هاك متت انوجيدقف لبر اذهتاقاذارخكعضومى لاو عف رارثكالاو ون لْحَ

 كالوق نعم نأىلا هب دوء.س ب هدو ىنعملا كل ذرب ةديرتال لح 1 وهف نيل ىلع ينمو لك

 عارك ناو ديلا نبارك د ذنيحرخ ؟عضومىفلاع كلذاو اذكدناش نءىذلا لبر ادهديز اذه

 كاذلواونَذف ليوطتلا نم انرك ذام تعج مالعأ ءذهنأ لق ند ورعوديز نم ا
 لجراذهو لماكل حراذ_هلوةتىعمىف !وهريغ 0 ولم راصتخا ةيمستلا نا ىبراغلا لا

 دشنأو للجار أير نعت رملل عملا اذهىفو لجار ىأ لسير اذهل وتلا مالغلا قوفىأ

 الابر مكيلا فاسنُتمبسُق اهداص م هأوق كي ناف

 لو را ديراب لب الاولجاّرلاو لّبرلا ردصممم ذلاب :لشراو لجاورشأ

 ةلاباسل الث و ىنارعالا نبا ن نءةرخالا يلوح رلاو ةاج 0 ولع ا واو ا

 هد.سنبا لاف رش هلا ىف تسيل هيفو أامُهشأىأ نيل لجأ اذ_هو اهللاعفأال

 ىدراقلا سو لةيخ وبها لشاجااو هال عفال هنأ ىأ نيتاشلا كْسُأ باننمهارأو

 مداآىنءيودلحرلا داو ى أى رد اماولاك ورسم هروهشملاامتاو لاح رلادلتل جم أها

 5 و ى ود

 نءلهنأث يدخلا فو لاجرلاروصكروصةف لخص دربو مالسسلا وةالصلا هيلعو انيبنىلع

 دومعت ىأرلا اوملعلا ىفامأف مت ايه ومين فلاج لان يشني ىاللا ىنعي ءاسنلا نمت الحا

 ى ًارلاىفلاجرلا,#تبشنتاذا هرزجسرةازما لاَقنو "يلح رتملا قعععءاستلا نم" | اهنا نعل ةياورفو

 نأ مدقلا ىلاذذلا لص نملحرلاو قدما وألا هريغوناسننالامْدك لحرلاو ةفرعملاو

 يقول عم بل نمنح ربال هوقك أ نمل رش مال لثملا ف مااوقو

| 

 رجيم ايزل ١ #3 تتيح ناد

 لخغ انلاذا د اولا 00 ل هج ا

 ل .رلا كات لصأ نأ الأ « ىحاصن ءفملالو تاقف

 ىفالا أيه قتال امضواذك سدلولاه ميلا ىلعماللاةكرج قلأفلْطاو ل_رلادارأمنأف

 جنا لاه كلذ ريغ ىلع ريس هلعئال يوبيسل الرا عجل او مدقت دقو لطا و لبا |مهاوق
 سس هيث

 نمنيفتام مغ ن ولجأ, نيريضيالو لاغت هوقو ةرثكلا عج نع لقلا عمم هبيفاونغتسا

 نكي (لجب) مأللا فرح « ءارلالصف

 لصالا ىفاذكعان أ ىلال أهل |وق

 ةزمهلا ىلعو نال مكحناىفو

 ةءاورلاررحورظتاوة كف

 عم 7



 7 6-0 : (لجر) .ماللا فرح « ءارلال صو نق

 | نمدارأ مكلاح رنمنيديهشاودهةّساوزيزعلا لي زنتلا فو لاجر عهباو رذاكلا نمر او
 7 ا ا 5 3 0 7 6 ع
 مهن اى ءعيددعلا ىلدأ ةينبأ ند ءانب ىلع رم سكي وهب وسنسلاف عجلا عج تالاحرو مكتلملهأ

 اواعجءاسشأ ثالث هريظتو لاجر أن ءالدب ,دلعج ل ركنالث اولاقوهن : ومسلاف لاجرأاولوةيم

 نمتسل لع نال عجبا مسااضبأ اودو :لسر صحي فديزوأ ىددلا# لاعف أ نمالد.ءاعل

 عرف الاوبرا م جالاش وحنا هنع فوك ”رل-ر نأ ىلا سامعلاوب ًاأيهذو عوجلا ةشأ

 هلمخ ىبناريجريغ 23 اطيتشم ٌلنراج ل 0ك لاق

 م و 8 9م

 لا. مكر
 | جهت هنأرما ُح ءةلثد دخىفلاف فالكل ادايزانأ نأ ىنارعالا نبا ىكحو اهتهاه 2 ع

 ْ | ةأرلاتلرت ءرتو رك ذملاب اعنا 1 يو .رلا م اهتقدارأ#ت "اك هز : أ هاو هسفن سعي نالحر رلا

 لجرلا عج فى ' رخل لاق كارا" لسر اهنعهقا ىضر دقن اها ثن دخلا فو لسراك ثراد

 تيؤذو ألاف لجارأ

 لجارالا ظمو:ةاوذعت اولاعو هب معزاتشو موثيص ظمأ

 انهرح ار الا ىرتنسا لاه انعف ةرصصنا ىأدعت موب ”الاولاق وم ماتْشو مهفيص ةقشت يمه لو ود

 | نمءايلا فذ_> هنأالا بيحاصأو باصحأو بحاص ل -:ملجار عجب لاجسرأو لاجرأ عب
 ىلذهلالكملاون أل ارعشلا ةرورضل ل.جار الا

 ش لوط وان ىع حا ارئالا موس 5 هعباتت دقءامدا نورد

 لسباراالا نيا يلعىجلأ ه ةيرامءاقس لظىلجرنا# .رخكلاز
 ٍ لودلادوسالاوبألافو نال نانانأ

 بململ.حار'الازان“ وحار » هنط_دوسألا تاما اك 0

 ريعزنب بعكد يصقىفو
 ل_جارلالا ديدات ىتتألو ةزهاضَوَللا عا هنمّلَت :

 لجار'الا فريثك لاقو

 لجار'الا نهب شمال طاوم « اَشلاف ةسداقلا بوُمَح هل

 أ لئلا فت ىاولافتةفغللا لها نأ اجر عجبي وذ أت ء فل جار'الانأ ىلء كيو لاف
 | نوكيدقو هديسنا ”رلر ىلعاضي أ لحر عمدد ةول اق مه سم مهمونسو ةلاجرلا مهل جار 'الا

 لجرا



 "يلب اره عج و لاق هزم ينمب درعلا نمول اور مهريغب هتععسا ذكهروص وأ لاق هرك دمدقت دقو

 2 ٌراتلا لح رلا لج د) منيع بار نسل لمقر ف صيبا جذلاةباوال ت٠ زلاو |[

 ةمخض ةلكر راين ةيراجو ةمُلاو راو فصواذال كير لكسوهثيللا ماملاليقولوط

 لجتلا تاغ :رخ بالاك ساني 3 لبقو ماع لب ريقي واضب ل وطىف قأكلاة دية خس

 لير الكركم ن ريبىذنباثيدح فو نأشلا مظعلقر ل جرو للا 0 للا ل لا

 نسل و1 واوعلا ساو دل 9 6 2( ءاطعل ابنكشا لاو راس

 ضاس ل 3 واضءناهضعب بكربالحب و رق هناننم نب ل و ٌلفمليقو ت تابنلا ىوتسمديشنتلا

 نانسالابغُمناك اذا لرلا نيب بكل شد نانسألا لتر لجر اولاك اعروام امةركونانسالا
2-0 
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 ليزرتل اوهيف لهو هابأو هغملأ:ن.سحأ مالكلا درو ةدوُت ىلع وحلت صه ل رمك

 سابعلاو لاق اليئرتتآرقلا لّترو زيزعلا ليزتتلا فو شريغنمنيردتلاو فلسا ةارقلا ىف

 لسرتلا ليترتلا دهام لاقو نآ (رقلا :ءارق فدا رأنيكتلاو اونيستلاو قرقدتلا الا لمترتلا لءأام

 نس ناك اذار مهلوقىلاهيبهذروصنمورأ لا ض عبرت /ىعهضع اليترتءهتلّيرو لاق
 قصماوأ ل اقو انيستهشي لاق ال_.ئرتنآرقلا لئرو هلوقف سابعا لاو ديضنتلا

 اهقحاس فو وويل عج نبين نيسيدتلا ميامناوةءارقلا فلك ني ميال نيستلاو

 مل سوهسلع هللا ل_كىننلاةءار ةةؤصقو افرحاف رحمذ نا كاصضلالاكو عينت وع

 اهبشت تاكرخلاو فورمولا نيس لدتلاو اهيفهلأتلا«ارقلا لير رت ةيادنا آل 2 تا

 هاليرو لجوزع هلوقو اهيفلئرو ا ارقلا لترا : اوكار وَبسكماوهو لدم ارغشلاب

 مالكلا فلو حاجا لوقا ذه «بفثّكسقلاو لمعلا دضوهو ل. قرتلا ىلعد انلزنأىأال.ترت |

 دراملكرلا نيب لقرتاموئش لك نم بطلا لئلا لكرلاو لسرتب ودمالك قلثرتيو فول بس

 تكن ”مارلاو ماوهلا نم سذجىفاريسسلا نع دودو روصهالست لاو عاركنعامهالك

 ريصقلا لس را لج نال كلب را فورعملاو ماظعلارسكستممن' اكهيدناج ىائفكسم للا

 قوذالجردوكيأنا ليقو 3 اا فرا نامت و ون ندر ركل فورعم لكي رلا «(د-)

 لست .رهريغصت و كلذدعبامىلا همأةدلتأ اسبر روع لق 0 ٌةوملتحا اذاكلذ ومالسخلا|

 : .ه- 28

 ليو نولوقي مهتماعو لول يرلارهغسن يذلا هب و ميس هاكح ساس قريغ ىلع ل عورو

 هس سو

 لجاعلا نم كلا نا هنمهق ةاَعَتْشا نال لحارلا ىلا نوعجررب ساي قريغ ىلعءوس لد ورو قد

 (رمشع ثلا برعلاناسأ ؟1)

 اا (لحر)

 ةيصمو بكه كك وهناهد

 نيسدتلا وقه-او ألاقو هلوق

 وبل اكو بيذهتلاةرايعؤملا
 الءةرتنآرقلال:روودعا

 ها للا نييتلاوانييبتهثب



 2 افاذكلاب اهلوق 8+ ا نرخ

 ليسو لمرىف
 المص ايضداطصا نب حا

 المرا ءاتشلاو عسب لآ عر

 هدو رععم هيك

 و 5 3 20 0 27 30 2 تا 7

 ١ شارخوأ لاق ةمعنااو ضفألا ونوع الرا ووصشلاو ملا ةريثك لإ رامو هلي رذأ جاو
 سل دمه 0

 01 ١ ضُمَلناو» هل .ٌرافَبابشل ٌعاضأ 3 اممهسداْوشلا حم كدمو

 أ نالفوت ل برو كاذكاضي اتلبرواه مل رثك ارم اكلب يو ةنسعسلاةرملا ةليرلاو اله كوريو
 ١ ع عد 2و ضر 2

 ٍ | اسف | 1مل اك م0 باول الوم نولي رب
|| 

 ةمع ةوؤوس

 ٠ #0 رخآفرطغيقرو 5 هديسنا 0

 ماعلا ا ارؤاضسي تيمكلا لاف لوز عمم يرام
 00 ا لولا فارطأن واكل. » دوحة فطالما يو -5- ع

 زوو دك هم

 ا اودارأ مسهناك لير لبدو ناك أمل اردهشلا ارطأ نهلرمسكت ةفطالممأىلاَنيوأ لوقب

 1 0 زحاَرْلا لاكةداجالاو ةغلامملا
 3 دوو مومو هموم م هرم تتدس هوعءووش -و 3

 اليراالي ردانرب الر وو #2 اليصت ايضداطصأ نأ ب حا

 ةمرلاوذلا ندد ل زتادقو

 ديعاعو مدعم ىو

 لبرتملا هئامنمرشامو 3 ةرامشو اخر نمار وادوكم
0 

 وسو ع 206

 ا يول را هبل الرا ةزاهلب درك تاي داو يسرالا تكدر رلا نوعرت تولي رع مياوجرخو

 ىمدالا دشنت ًاواهنشعرثك يار تبدو رلا ةريثك ل ايرم

 هم ع و هم <

 ش صاودو طساو قالتث يح #4 شخ اهنمت ابر ضاضموذو

 1 تاتو للاطل كاوتلملا تا :!!لابيرلاءار فا تضامنا لمرلا ف ٌتاراد رسل لاه

 || نمج رخو ظيبقلا فتارنلا نم رام, رلاو فيرم !لابقا دنع سيلا دعب تمص ضرالا
 ا صاعلا نيو هرعثدد-قوهد-و مولا وزغب ىذا صَأ ١ لعب لا و رضخأ تايثهنم سدبملا تدع

 1 ا الس رناكهنافان الفالا ملعناماولا نقب رطلا نب بْنمكيالترانلا اورظنال اك هنأ دع هللا ىذر

 اهب رعلا لباد 1 نيرا ىئورهلا هاك هنتوا ةيلهاجلا ىف

 أ هارأو لاولابلا لسقدع للا | ؛ثذ حن اهيءاجاز كه ىناطمللا لاكي و ةّرسأ ىلءعن ودصاسملا

 ا داصتراو5 ًرخلان موو لابد صاو لاير ذلاقي « مما ودرح لبق لحل !نفرملا لس نأ

 هم ثمودسالا) ا الاون ىلا اوعيوتورممأ لابو مُدَقَت :دقورمدلا
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 3 كانوا با ىف" ىلا نيشيفل ل اود وح يع نينا 3 واعي :-ونويتارع نيرا ديك ويت او

 ع4

 نضعب لوقا "ىلديهنأ لام رةزمه ف يفت ىلءانيْشقاغاو امل دب افم فق نع ف فخ الاس ازد 5

 لات تدعب نلبي امرلةي لولب :اييلاقانغاولبازوبأُتيلوهال جر فدي بر ءلا

 اولاقدقوةَر .هلاةدايزةرثكل لاعتفالا" رناف تاقناف مهدوصأل برعلا ل انر ىلء وأ حو

 2 ودنم هنعدجؤوام لنا باي ىلع ل لا غوسالو مدعداسسالا الا عتفناانلقهسج يت ص

 ىذللل الو هظفل نم سلو طبس عم ةودامار رطبس بابن ف لاير مه اوق عملي زرتامأو
-2 

 نكس باب ىلعتولب ارييملوق لمسنا بالو هم سل وهق ورجح ٌضعل4 3 دول آلا ع
- 
 و ساو وحس م ص اه

 سد اناني دعافساو ملدبلابئرةز ةرههممضعب لاقو كلذ" هلةل نورفغتد وهجر ضال

 لايثر او لابو هكر وزمهلا ىلع أ ١ ٌراولبآ ١ راع او زضالا أ ار 55 الايك رلاه اك
 دروع هو

 م-ملعلاوالب مهدحو مهل لعارزاذ نيب 01 اولي رو اللا

 جس سس و كيل

 لعفيو سانلا ىءريغبىألب اري تالفو 0 ار د اروالدأ ارثلب ارتو هنبخو هن ارو

 0 /رطدشناو زمهلا كري رتهبق ار زوكع دعس نأ ودسالا لع

 مو 00

 ارايفسا كءاحير أه محو 5 يمنحدالبلا ل و

 هلممولاف سدُقْلا تد هاي رأو» ىرأثنكدالبلا ٌيطابشو رح رعش فت دبلاىربسا لاق

 سُكنالو ماك انيفامل ا 7 33 انلاتقىف اديان حس ايقايو ىريتملل

 لحرلا ىشعنا نبأ راو هثبكو هتلبأ و نمكلذلعفو هدو همأ دلت ىذلا لالا ليقوهديسنبا

 كد رخلاو مد الا لاك 25 يلب راو هللا 10 0 وكي هن اك هملت ”اجىفافكتم
 دخلا نطاب ىهليقوذخغلان طاب نمءاسخلاو عرملا لوحام وهل بقو ةلبغ ةهب لك عصفأ

 لاه ذافنآلا ل اودأ تالي لا بلع لاقي وتالي الاه و

 مم وشم :«ماعف ف اهنمثالب لا عمان

 رغوتسملا ىعمتمملا اذهب ودير نرفاظضيامي رنيرغوسملا لاقو هم وذ
 ريغولا نيل ف فض راشد « اهنمتال رافع

 ةقس . طىاءاغف ما يا منان راسنا لعل اوتالب ءرلاةمدخءالب ر رولا رة ها ولاق

 معلااريهكحل 0 دا ب رلا مكس فو مصشلاو معلا ةرثك لايرلاو غافرألا
 لطخ *دالاضي أد ثنأو»لب , زادشألا عيبتلا شرف نا كَ «ىاطقلل ىربنبا دشن ومع لير

 رايس و ىلا رتةلب رادع «*ةاه در لصضلا نان“ 5 هر 2

 سدقملا تس ءاحروهلوق

 ءال بر كوءاضلزكءاسيرا
 ني توقاب ىو رصقنو

 مويس دقملات دب وءاحرا

 ةمعص لاح ىف سرافلا
 هحدقتهيدكا لمأت كإاسلا

 لصالا ىفاذكه 95 د وهوق

 : ىلع هةنلوةسدغل أ 3 اةانثملاب

 هبنك ةياورلا ررف هطبض
 هءءوعم



 سوماقلا ىفىذااتريك هلوق

 تطبضو ا مءامسات ريك
 حراشلال او اهعضءابلا

 !منانسا ةطفل بانعلا فسد
 يدعم و رتك ها

 | ْن ابارك اوحرخ مهلوق 5 ليلدب لصا هنزم-هلالعفالا در نأ كلذ نم ثدشف ةعبرالا تاشب ىف

 (لبأب) ماللافرخ « ءارلالصف ايلا
 لأ نئاما واس امق اهي فذت فغخ نوكي نأ اماف لأر ىلءدا 1 لار لع هنمفدرلا تاكمن اك :

 ايسايقافيفتت فخم ذاةسيفاقلل نكمأ كلذنال نسما كألوق ىءاصعتالادبا لد نوكي

 ليفطلاف لور وُساأر هور عباد ققحلا مكح ىف

 سما اوّلنالاهتلاديذاك ًالالش « ةلئروت | ًاومكسءمهدودأ

 ِْ دهن ىثالاوتلا فلا فتقملاك ةعاسملا ثين أتللاثرلاتقلساسهلاى :رأو هدينن نبا لاك
 و دانا ىف عَشرم »* أ ىنعّترحلا غلب بلعُت

 ٠

 و ووو 22

 زيمر لا د اهموعلي فدتمم ةلار

 هي ةقوار ةأرمما فصيلاغطآلا ضعب لوقو ل ًرتاذ لئيم ةماعتو

 تدي اسحب
 .- ا بيج

 ةمص تاممع هع تدع ه <

 ربطت ريطتساو ىلا فر * ىربأ يونس

 | اورهئاوع :زقاى أم-.مماعت تأ اشمهلوقلثماذهو عّرَقلا نمل أراك ةيشجوهيفنأ دارأامئا

 ناد الثا سس نالف سهول ا يس جل دعس و تربك نالثرلا ت بلاغا

 نان نايل باعلل وا , 3 رو 1 و ةياذأ نان أىفةدا زئار 0

 | 52 وهو طش نهل-رتالا 7 و املا و ا ولاو ادب زون باع اوهو

 | نباكو هن وبيلا هتفصفناكوأ هتسأن مناك م لكل !نوك ,مس هيلع بلا ئنثلا هيفن روك

 ١1 ظ 00 عاركلابب وال ارانب ناك نملك سب عل نباونالأ ربا مهلوققصلا
 ظ ظ ١ ىلشعالا لاك تاعضو ملا ر روجولا رلا تاور عا اركتبا ىاولاق اك ىنالر ميلا بَسنلاو

 لائرلاَت اذذاسقلا ضرر 00 اناذ بتكلم تي

 تلج د نانرومأ 35 تشو محلا ىداونتسمأو كارلا لاقو
 م صم

 ! | بئذلا ودسالاءامسأن هالات رلا 06 1 ىو رك لاث را و ةضورلا را ثاذو ىرهوحلا

ُ 

 0101 الو هيفنيلا فرح سلو ىرب بالاكل سارا عجب اوتو نيو نإ لم

 | | نمةزمهلاةدانز5 209 ىلع عاب نه رومهملالابثر ىلع تيضقامغا وهدي ْن الاف ةّرمهلا نم

 ]|[ وأال اعمذ نوكي نأ نم واذالزمه ريغبال امي رت كلذو زمهريغب لامي روعملا| ذه ىف مها اوقةه-

 الص نوكتالاابلانال ل _مأزاءدالالفالورداصللا ةينب أن سالالاءبفنوكيرلف ال الف



 ؟الا/ (لأر) ماللا فرح ه« ءارلاولاذلا لصف

 اهيحاوننمابوأ نمضرالا ىلع عقوامأ أرملا لد د لاف مشن سدلاخ اهيذفل ىلع هرشناذااهنذب ا

 ليدل يخيخباو مقا فلولا كلذغيي وثلالد هوط ناك نافل لح الوعد الف لاك اهلك 5

 هنتر اليد او كلن نابت تكواشماذلا خا نقع: اذا اهعانقوأ ةأرملا عردف يَ

 ةغيانلا اكليل ل وطااع ردلا لئاذلا ولت وطذلاذمو لئاذوٌهلئاذ عردو

 ئافانك مان 001 ةيعس لل توم لو

 توصاسهل عمم تصاذا ىتلاعرذلا ٌتوُمَدلاو ماسلا يلون دوار نال ١

 5 1 2 6 ف ةددد و نا هع 6 ل

 رعاشلال اف ليذم نونو لددلا لد وطليذمءالمو ةلوطادا الدم ذي هيون نالفليدو

 ريثكلاههلبدلاط اذا شي هبوثتالفلاذأ لاقي و لدم الم فراودىَرا دع 3

 اهلاذأفاهدرَس ىَدَملاداجأ # هني ٌضالد ىضاعلا ى أب لع

 طيسسلا نملاذملا ول وط عمةفيطل ةقيق ريما ذو للا ديوس تاه ارملاتلاذأو

 طبسلا فلاذملا نوكيآلو لّسَرلا ف خبملاوهو نافرحتببلا رخ [ن ههدنو ىلعديزاملماكلاو

 ه 5- و مه

 م نمار#وديزنبدعس 0 تكتم ىلع انعدانا

 حانرلا فتي أ 5 هماقم وكون هلوق ىلا هلا لاثسو

 فرخة ىلعديزاذا باجل لاق ةنالعانمم حاب درت هاوقو نالعفت مرت نم نر هلوقف

 هيلع ماسقلا نسخ اوهتنعأاب اهماذأ او تاهل ذي ثلا لاذو صيمشلا ليدلا ةلزن فرحا كلذ

 ملسو هيلع هنا ىل م ىبنلا ىهن ثيدللا ىفوةناعالا هلاذالاو هاهأ ذا همالغو هسرقنال_خَلاذأو

 ىيناعيمالسلاهملعلب رح تانةءاورفو اهيلعلجلاو ل ملاباهئاهتماو ول سيلا ةلاذا نع

 مهنا ل قو ليللا سانلا لاذ زختالا ثردحلاهنمو ارب فا فذسالاو|متاها ىأل يذلا ةلاذا ىف
 دود ع 2 ا ا ا 8 ود فهو 1 5 20 ٍ
 ليخأ لكلا ىفوةلاذملاةناهملا ةمالللبقوناسهملا لاذ او اهولسرأو اهتعر رشا ةأدآ اوعضو

 ءاسمسهلوقو داو ناوهلاو هولا ذر لاش ىهو ناتامن ؟الدمالا ىلا مم

 اهرهأ اهتلذأو تدسفو تاز 8 ليذ ”ةقانلاو ٌةارملا تكاذو لرقم رخاوأ ىأسانلاَن ملين

 بر ءأ 5 طيلاتذااونب ولدا ٌليدَحلاوْل داو كلذ نموهو

 سيقلارما اقام هيرب ضعب ص خو ماسلا هوا (كأرإ (ءارلا لصف

 سوماقلا لا ذملاوهلوق

 امهالكو مظعك ليدملا هنا

 ضورعلا ب بتك ىفاك حمص

 همم متكا



 اة لد .و 8
 "لن دو 0 وحروو .الاو ةباكعْنبة- لع يناسب

 | امبالا ادئازالوالدبالال_دنوك روهم ف رحوه راع رسلاذلا 6 ادذا)

 ٠ دقو هوذاهريغصوبالقنالا ةلوهم فا ًااهتنعنالوا وزع ةسيلقنم اهنا ىل لءتمكح

 لاغلب ودلا ميمعااودب ردنب ادب اورهذهو هريغوتاسبنلا نم سدايلا لد ودلاوالاذ تاو 3
 ممل

 أ نسيانالا ليدل ليسا اذا هن امرازالاو بول ليدوئث لك رخل ْمَّذلا «(ديذ)

 | نمضرالا ىلع هن رجاذا هسلتب ون لكل ةأرملا ليدو ضرالا بام[ق هنم ليام هوهوءاد رلا

 ضرالا ىلع - لا ليو هلوثذو صيم لا لايذ ا ددحاو يذلا ىرهوللا اهفلخ

 لاه نر لدرَت اوهام كلذ اكدوحنو نس لا ةئيه ىلءلام رلا فهكرتتام خب رلاليذو

 أ [اتةلاوبازلا نم ضرالا هو لعدن رعاماضإ ا وليذو * نوقسمل يدهن .ةعيرلكل ه

 ٠ ىلا تارقبلا ىالدشنأو ىرَجَملا نعةربخالا ليد أو لاذ[ كلذ لكن م عمجلاو
 0 ب ال بح يي تالفلا

 وزد. روس

 5 ١ : 1 ار رل اليد أ نعل تالئاماطتلا ل مامالبو

 : ١ ا ةغيانلا لا لو دريثكلاو
 0 عئاوصلا هْنقَكْْضك لع * اهون تاسما رار ناك

 | نمي وذو ريعبلاو صرف لَو ايان انا خلل ىتلااهريخم امه 0 أليقو

 | صوفومتذ لولا كاذكو لاش ذولي ةداص لأول ذيل هيف لو

 | لئاذةبيتق نباكاكو :هلئاذىئتالاو بئذلاليوطحاصعلا فو لل دلال وطلادول دود لاذ

 / سابعلىربزبا دشثأو بنذلا ليوطاشيأ ب يذهتلا فو ليذلاليوط ليوطلادو ليدل لوط

 1 عيينمل اية لاصوألا * ىالسوب أرذاخ ىلاو ساده نبا

 ادور دفينذلال 8 : اولا أ "هلئاذىثئالاو لئا ذاولاعتالو وطهبنذو اريضقسرفلا ناك ناف

 1 ركل يدنا نمل ىش-ولاروثلا كل ذكواضي ليد لاطاذا سردلا بنذالاققيو بنذلا

 ٌْ ةقانافسب ةفرطلا هيد 1علبة لا لاذو هماذليَذ بحسن "اك هنانتساو يشم
 س7 ه» تاع

 106 لا دد ملص لاذ ابر راك ور 77 ساد اوتلاذاكتلازَد

 ْ 10 تيت طلو سافرت اا 5 00



 دبة حج نه بح

 اله (لهذ) ماللاف رح « لاذلا لصف

 باك نمئثنمامهللا دبع ثددح فو ههحو ىلا ,ىادلالذأ ىلعءاج مهلوقوىرهوم لا رسّتو

 اونكر لاقي ممسكا لذععب وه ريالا بالاك ه قرط وه دودعلو لع يأ هلالذأ ىلعءاحدقؤالا هنا

 هلالذأ ىلع هود فسعالا م كيفذألا فوق ًاراذادايز ةبطُخ فو لآذو نمد عماموهو قر املالذ

 راصقى اليد حدو ضرالا مكمل بيرقذاك اذا ليلتنبوريصق ى ألا انئاس لاقي

 نك لئؤدداوا لان نسوق ا تلبساذارعاشللفاوقلاتلَذد

 هم ةرضات خل ثايف رلا لاعمقانقو م

 تا # دذدإ 5.

 « الاناريرطاموت اكو الذالذلا عقردقارمشم « الدانة ماعرمْانلَنا *

 ا ىهود ولا لذالَذ نمب رطضا ىأ 1 لّداَدَم هند هبدت ند حير رذفأ ثيدح فو

 ليوطلا صيمقلا لفاس؟ هاك ُكاَدَّذلاو ُلَدلاودنَدلاولددلاولدأْلاو ىازلاءلزلزني تاءاورلا

 ٌنُدذاهدحاو ُنْذاندْلا ىهوهلك كلذ عجوه ىذلا لذالّذلا نءروص ةمّلدَدلا و قلْخأف ساناذا
 دلع عوامل ةوذوه لق و ناكامنيلاري -ااوهلق ولبالاريس ع نمبرض يملا( لمذإل

 لمْذَيل مذ مس بسرلا مل مدلاوهفكلذن ةرااذافديزعلاو عفالملقى علا نع ريسسلا عفترا اذا

 ام هواربعب ؛لمدال وىمدالا لاق 1 0 ل هوان المدو داس والومتو و المد مدي و

 فارعالان با لبال ريس دلصأو الاعب رسارتسىااليمريست ا قوما

 لما ا ووذلا نم ةللماذلا عجب ل مال رعألا و لمْدألا صر ال لاقي و ةيسعملا للملا

 ءوشلا كك علا (لهنإ) داس لوا و يلما زال تالملا هلال رعاشلا لاق
 5م

 ا :اومتءاذكو اذكى كهذأ | وتاهذ وع وعد 5 2 دو ادع ىلع 00

 سا ا مسدوع

 تعضرأ عة عضم لك ل كت موتري زعلا ليزتتلا فو 5 ةدصسم ىثارف نع ىللهذأ »*

 الهذام_ميفل ذهن :رسك !انل هدو هَلْخَّد او هع له ذو وش الهدم دنا اهداو نعوأ أ
 5 00 2 ع يللا ا همم عاذدص ش خخ ف

 دقو ف لالا نع سنا بيطووا سا! لهذا لمقو لغشل همسنوأ هنعل معو أدع ىلع هكرت الوهدو

 لادلاو لهَد لثمهنمةعاسليقو ةعطقى أل دو لدللا نمل هدصو هنءدلهّذآو سالاوإهذأ

 ىلهذلا ةمهح ىبالىرب نءادشن أو دهدعي ىأ ل هد وليللا ن نسر طاب و ىلعأ

 روع مودل ل اطاهتاك 03 ٌةدحاو هو ل هٌكلبللا نم مئطم

 ليها ن مقوله رسال قيد اذ لاف ة يعم :ريغلا دب ل هدى رب ريتلاانركذ و لاك ىلاق
 00 ظش- مو

 لهداو به. رد أ ةعبس .ر نمامهالك تال ةدامعو رك :نم جل هذو ةيلق هدو قيقالا اوكا

 مهلاض (تخا عرتو
 انش لاه ساسقري_غىلع

 مزاللا لعفلا فةدعاقلا نال
 : هءراضم نوك نا فءاضملا

 مضلا.ءاف ذشامالا رسكلاب
 هناع ىعو تناقل لع

 "هسيصمرتك ادع اذابخي



 نمىأنععلا تناك ناوهلوق

 قذعوهو قردعلا دحاو

 هعيصم هأ رهاظوهاك

 ملاذ) .  مالافرح «لاثلالسك 22#

 | ليلذ ةودوصنموأ لاق مايقوم اضمو اك ادوه مهمات ممن را جناارتب

 اهمها" الا ياكم اهريفاوكحامنء د تقشنااذا ام ايندلا ف ق 0 7

 مو

 1 د -:ءاهفاطقل_مسف هالك اوديرحلا نار ين نمةجراخاهلاذيىح اهرمسيو

 سلا ّىسها لوقف ىمدالالاكو

 لأم (قساابون 2 مصل دلباك فرط رك و

 ا رضا ويتسع :رغلا ءانأناك اذا الل اذهنيب يدب رب و :"اك اكاسدارأ لاك

 || همتسىذلا قسلا ةديسجع ون لاهو ةر ةرغللدوح اول يعل مثأ كلذولا قسذكنيح وه قل سا

 | ها قي رطل: لاقف لذا نعىلارعالانباتاأسور مث لاه ىسلا هل فكتب أ ريغنمءاملا

 | لص'اكوهو ضب "الا صحرلا ىدربلا لص او هور منعا قّسلاب دارأ ل يقو روصنمونأ لاك هيلا
 -م_- 2100-0

 - روكسملارب اطاتار ع م حادتلا لاو بَصَقلا

 ا 0 ُلِلَذَ رطو لو هلم ئطوام قير ملال ذو البس اوظومناك اذا لادم و

 ىفذ الثوب رطلان 500 هرسفالا ذك ل يلم ىلاعت هلوقو لاذ

 . لدن تافصنملْدلا نا لاقي ولاذزس ولولذ ليسا لمسلا تعناللذ ءارغلا لاو يلد

 1 أ لِيلدتلاةفٍنحوبأ لاق هديقامع تيلدمركملا لأدو اهنوظد نم بارعشلاح رضباتلثىأ

 ا

|| 

|1 
 | اهؤانذاو اهترفءانتجا لمست اهلملذتو ”لدلا ىهفدحو فمنيسعلا تناك ناو هحرشم دقت

 ىفاوعل االاانها ثغيالةلدم هملع تناك امريخ ىلع ةردملا نوك رت ثي دا ىفو اهفطاق نم

 | سقلا و هالاق لمسؤتاورملا لعدتملا عمو نأاضي الماذتل اواهتيلديو مركلاديقان :عةيوست

 قوذغلالماذت حادمسدلا اللد م قذنع نم ثرداىف و هللدملا قدا بوداك قاسو *

 أ
 نأدارأل بقو اهلاوح : نا ١ ىلع ةعونمالو يمر عقال لواذتلا هلم ةيناد اهرام ىأ

 ا اهلالذأ ىلع ةيراج هنئاروماو شوحولالاهاشنيالا اكس 1 نمةملان ىأت الغ نوكتةلي دأا

 ءاسنللات لاق لذ اهددحاو اهقرطوا ميرا ىأاهلالذأ ةبراحو

 اهالثأو ذر داغم علا يتناك 5

 0011 لدعسوو ا كلاب ا لالذ الا ئربناا اهدا ؟ن ىلع مآ تسافا هل الذ قعر متع

 ا

 لوتواهيلع ُمْسَت نا اهلاوح أ ىلءىااهلالذأ ىلءرومالاربشألاقيو هد اوالدلا- ىلع ىأ



 "ا فرش 0. :ألمق نم كافيا 0 اندلا ةاملا ىف يا

 0 ريس[ نسل ّن 2 نأأما و 0 0 0 نأاما ليددو

 اذال- ناد هاذعم لامملاوزه' القبل ضعبرب زلانناثد دو لدا اود نم

 ديالا |وقو
 مس ترو هع ع

 فيف>نوأنا دخأ رباتص د# ةذروغئرال ناري
-_- 

 مهلاَتسسْر ,زعلا ليزعتلا ىفو نامل دبا ىلعرباتمعفرو لذى ليل دري غدارأ

0 

 لم اذلذ مهراديلَح .و * اه انام 1 درة تيل دقل
2 9 

 فنوكيلولدو هنالدل ديل ةيوعصلادضْرَدااولذلاو ةيوعصلادضوهونيالارسكلاهُنَذلاو

 نعت 5 :ًويادلاو نا نالا

 س5و م5 م

 بيرن يتلا حالو 3 ىئاف ىرسيو ىرسع نم ٌكيامو

 يف الاوركذلا لو ٌدةبادو ةناورأذعمباو فؤرو قيفر عم قالا بلالؤولَع

 لدن لولد ذبادوّلّذلاو دلال !ًول_بوُلّذلا نب لولد سرف قاسكلا هلاذدقوءاوس
 ماس سس

 رمال افلا هلامو هله”الو هَ اناكا لعاب هلاثإ مص طخ هيباَصَ

 هلوقو هر عشب هالذتول ةلدكارمو هكالهلامس ل ذناك ارو هلامو لهاوه سمر ْرَع

 داددراَقَلا وعلل «٠ ةسأب !ىدرلا س16 سقاس ١

 بلعت هدشت اهلوقو ترأو تفدادقع ًدادجالاةللَدمدار أمنا

 تادحلاقو لولو ناكسن مّكتوْكسالع ناذارأ اهمال نم ضوُلا لعل د

 بعصلادضرمسكلا»لذلا نمل اولد عجبوهو قربالو هيفدعرالىذلاوهباصسلا لانة مهللا

 لاول هل ةراتخ اف هباعصو باصسلا لاذ نيب وكر فرخ هنأ نر هلا ىذثدد- نمو

 قريزءلالبزتتلافو ةجحرلا نمد حانبامهل شل اوزيزعلاليزغتلا فو ةسجرلاوققرلا

 سايعلاونأ «نءىورا_هفىارعالا نبا لاق نيرناكلا ىعةرعأ نينمؤلا ىلع لذ مولا ةفص

 ىلع دادس اظالغنبرفاكلا ىلع ةز رءأ نيف مؤملا ىلع 3 , ءاعترنينمؤلا ىلعالذأ هلوق دي

 الأ ممأس دل نينمؤملا ىلءُنيَلم- مناج ىأ نينمؤما ىلع لد نعم حاجزلالاقو ني رفاكلا

 تالذو ل وزع وذو نب رغاكلا ىلع ظ. لغم مناجىأ نيرفاكلا ىلءةزعأهلوقو نوناهم

 (رشعشلان' برعلاناسأ 50 )



 اذكه اهتافر_طىقنت هلوق

 ف رحو مكحلا ىف طرض

 ها هبا اورلا

 ىفانههدر وأ لك ايذوبأهل وق

 521 فوةعملالاذلا لصف

 ليل فالنبي
 ناريغ سوماقلا امهعسو

 سوماقل اول مكتلا ةرامع
 نم مذلاب لك ابدأ نباو

 هديت هتك ها مم ارعش

1 

 (لاذ) ماللا فرس « لاذلا لصف ع

 || كلغ ةيرخلا ليقو يرينا دل كا فو :امكسلارهظلبدلاَو امل مه” وو

 ةنعارت أ صاف صيرب بلاك ةروسأ

 ليذالو حامريغنماكسماهل * ايكو وب كوللا علا ىرت

 فاالانليذلا عمك * لس تالبذلاٌت دلوقت « بلعثدشنًوانهةو انو ىوربو

 َكَّدلا هم ىوتسينورقلا ودلال. نبالاكو تالبرلات اذ ىلارسعالا نئاءاورو ءانتلاو
 3 5 ل -. هاو 2 هم 0 كب

 وب ا ءاكح لح ليذلاو راوسلا هنمددك: ةيربلا ةافط لا رهظوهو جياعلاك ىسلبدلاَو ىرهوتلا

 رعاشلدشنأ و را

 ل ا 1 ا ا ا
 نهار لبدلا هبت نم ونوه ىلا 5 اهتافرط ىنمذن لجأ هلو ةع

 ترنجتيانجةافاكمَّلط لبقو رابلا لدا قمل طاذا حت قربلاتلا !لجاذلا ىنارعالا

 لاي رار هو لوح ذو لاحذ أ هعجبو دقلساو ةرادعلا وه ليقو كلا تيناةواد وأكل

 دقال اهدي مالغلا اذهل لبرناك امح وما نبه اعشي دح ىف 3 هرأكب ىأ هل- دب بلط

 ((لمرذإ) كلذوخ وحرحو أ لتقن ههبلعْس نحيا فاكملا بلط َ رولا نحدلا .قوتسأ

 ”لمرد لمر 3 تدكساا نبا فيضلا لعامل نه يرخأاذا لخرلالمرد بيذهتلا

 الريف تاكسداذ يا ا دشنأو طماذا

 0 انامار هرغفرح اذ_هو ىرفزالا لا دو ادعب رارقالا لَّعّذلا ىلار ءالا نبا «(لعن)

 ثلا (لاذإ) انشا لعل و ةرلا نار الا للا 1 را (لفنإل بكت لاف اركذ

 لالذوةلذأو“الذأ موق نمئلذملاو للا نيبليلذ وهذ دلَدَدِم ةلالذو كنود زعلا ضيقت

 انالذمانلاوراصن تحك 0 ةضي وأ موقر عاشو هشمق نورعلاق

 - ع

 عم و وى ذل وال. اًددوأ اره دساوال .ادمدجو هَ لذا ءاحصأ لاصق سلا لد 500

 عطس ىأ هلَزادَتو نوساو عم ملك هاذ .تساو ذأ - ٌلدلاو ل ةلذأ ساننلا نم

 اهعجز علا ع اونآهذع قَد و هدانعنمءاشب نمل لل زلوم ونال مندا امس“ 1و

 سا < سس د ل ا

 98 سم

 عاطتسدارشلا عزئاذا  عيَرق ىبدارقام رم

 ْ | ىءاسلاذذ:ركااباودنهةءادر يطماظع لب :دلا لمقو اضيأ كسلا هنملعتتو طاشمالا

 أ نابيذملا (لجذ) مئارعشن مل نذوب( لكبذ )ده دالي ىف هتسعب لبج مسا لذي

 هلوذو



 (لبذ) ماللا فرح « لاذلا لصف

 ةلاؤذ شح لاقي و 3 ط ؛ىلع يلب ةلاؤذن 5 همون لكىلىأ سع'الا حبب. سال بريضي لئموهلاقو

 ثددِللا فو بهو عب” انعم هضوأ يطب قمع !ل سعف رس ىرب نا لاق ةلايخاب

 مدلل لمراد مزال لا ز ملرقتر ام اش نسور مو ءادوس ةيراجرم

 نالاذلاودسالاًة ماس ل ثم يع مساوهو لاو يختل عابشلا ا

 نالأذلاو نيذهتلا ىوآ نا نالوا ٠ همدمنو هلالاد قطراف 5 ةيورلاك انت

 ةماعب 07 لأ تيستك :راكوا .انباود لاقت ةد_تا ودرء

 ىرلادعب قدالوةوالبدلديناسنالاو نصقلاو تبذل ليك ( نبذ )"اسنلاو لاج رلاءامسأ
 لبكلاَع دعس واطيألا قصال ق يقدر ذانقو مضلاب لي 5 كلذكو ىوذىألباذوهذ

 ئر2 مور قراعم انما ان عابسبلا

 و هر 9

 تكاد: ءاسنلا ىشهْن مىلد يدّلاوزجلا لي ذأوهسٌي رست .وفحاذاانوُدْبَدَو الودلبذ هوف

 هلاموو هليذتأ ارا تءعمهذمو لكان لش ألد ةلاقيو ةيتيقد تناكولاخرلا هم 3 رملا

 3 ءءء

 رشك لاك 0 ”:لطب هانعم ل قو ههلو ةهسح ل, دى . ءيشلا لوبذ ندوضهو هلدأكا هلل د

 الدال نضاو 11 لوقو »* دايللا ضكرو: كلا ناعط ةرنرغلا نبا

 21 -<م

 ىلا يدل همام بلا لمذا رنالاق

 ال_ذالبذنضاولا لوقو ء.دا.خلا برضو ةاكنا نفط :

 هذاحءام لق ىادت زامل ر ةيواعل لاف دوعن ورع تر دحؤو

 لادلا كلذكو تاداقلا لالا كار ءالازنا اوك ىث كد 3 مهكر ظلاقب و هَتراْمُدَتعْدَو

 11 دو ناتغلا ءفروص :مونألاق لكشلالئذلاو لاو لولد هميد ول اود هلو لاق لادلاو لاذلاب
 ُغ 4 2

 سلا ؤرما لاك لاو لايقاو هو ةلانذو ةلاف حا رسام عيبا ”ليشفلل لاقي بيذوتلا

 انياب ثم غضون ىذلالاذلاوعو لاف »* لاند ليدانقف تيزحابمك ا

 كه ما

 سهو مود دوم

 لبر لع هبج هيف شاجاذا 031 هازَتْماَن رت ذا كت

 لاول لبد مشا ”يلئذلاو

 هم2) .. هم هكر
 رحاس ءامابذ ةىرشأوج ورد 0 ل هني

 هيودسدشت الة مباز عرش ىلا ”يليمتلا لالا

 ا لاشَفْوَذ ضي طيلس تلامعسد #* اهيحَو مرتك

 مد:تاياقنلا لايذلا وهلوق

 مضبتاباغلا لبددحرتف

 ةانثملاو ءافلاو نونلا

 اف ايهام تاوشلاو
 نبا هن ام هلم_ك.هلا

 تاياقثلالابذلا ىلإ ار-ءالا

 بنا ف حرذك حورق ىهو
 كلذكو فوملا ىلابةذنف
 عا لاذإاولادلالادلا

 ممل دلاقيدسعب هلوقو
 ؟لمكستلا ىف طم لود

 لادلا م خد بيذسللاو

 قروب لاذلاو
 ةهادلارومصكو و ليدةدام

 ه#تليدو ىأ |. كا ارملاو

 ىأىلكشلا هتلكثلودلا
 هحدعم هأ هما

 ع



 هدشنأ جلا ةعيم ىذبهلوق
 طقس ةدامىف

 هطاقسىلدأ ناك ةعبم ىذب

 بلع ليل اذ ىلعالا هبيرةنو

 سيلا

 (لأذ) مذللافرخ هه لاذلاولادلا لصف د
 حس 0

 | هللا ىظزت ىلع ماو لك فاسو هماعدتلا ىل_ههتلا لوسر ماقذ تاق قلما ودان و تأ ا هقان

 اه هلك اوهنعهللا ىشر ىلع اف هقانكنافالا و ماسو لع لسنا هلق لع أي 0

 بص اذهن ملسز 4كم هللا ىلض بلا هللا ةفاريعش ثواقأس مها تاعخم 0000 ىلىبا

 ةياقتمم بفواولاو نابل انف 2 هرم قذع توتي مالا وبلا كل ناو

 نمّنالاذو ساد قليدلا و ودا مدويلا تسأن ةئفتنح ند و 1 و فاالا نع

 لاق الدبو الضأ الكا ف نوكيرو و < ف زحوهو ءاعهفرت لاذلاو  زوم-همريغ تادم
 لع ةهلناو 01 عياش اهناوتسأيو تسقنايلوا ونءةباةنما مآ اهفلأ يا ايضقانمعا وهديسنا

 نب دشن بدلا[ ءهدج ناليدامهو ل هدلا مهيلا بسن فايس ل ذا ( لبد (

 مهتم | وس اعجب ورعنيلتدلار خت الاو ىدفأن ,تلادبعنب أ

 ةروسك زب لئلا امأو ريغ ةناكن ب ةانم دمعنب كب نءليدلا وو ةدمس نا ناعّلدأ

 الاقثتسا ةدحهلا جفتف ىلا دوالاوب أ مسيلا بسن و هرك ذمدق: دقو ناكر

 تارسكملا ىلاو:]

 لوؤذلاوةءرسلانالاذلا هديسسنبا براقتسوُدَع تالا( أذ (ةهالانا لف

 لاديَلْأَذ هلا اوديئذلا ىف» هيو ةعرس ورسول كسر يشم نالالاو طا شنلا نم

 اشينالاذلاو « لاكبر علا قابس « رعاشلالاه ةقانلاكاذكو انالآدوالاَد

 الوده. سن الاف امالنوالان ولد سف لل اذ ىلع هعمب رعلاوب وقع لاه تذل ىذم

 لدبأ هنأالا نيو اركوناورك ىل-ثمن وكيل نيلاذ هقح تاك رئبالاق عجلا اذه ف.كفرعأ

 . لقمنبا لوق لذا دهاتشوامالو:لا نم
 تكمكلم 1 دال كافل * هطاقس ضعي "6 ميسى

 مخاوف نملك لجرو * بذل لبا اذك نالادوذ « رخ لاكو
2 

 6-60 ودع

 لأذ» ضافتو سلط رخوذ ليما اوسع! ن م اداب

 َنِااذ بئالا قالا عمت بر ءلاعار هَل لاقو ىلا قل لاق ءال_تذلا ضعي طخ ةب_كاح ترأأ ارو

 ٠ لاكن الون الثذ عبباو دولت مل نع”فرصتب الدف هر د هل صسأ ب كئزلاذلا هدو لما اذو

 هتقان فوداللا دافص دةدراخ سءامسا لاو: ىربنتا

 .ه--9

 هلا ىلع يسدص #* هاذ نم مولا

 لاقو



 4 (لود) ماللاف رح لا دلال صو
 100 1 1 وس د تا ا ا جمع ا هكا مج جم يجو سو موجب ا ا ب سما دمت سعسس سس مح دسم“

 م - 0 - و 201 8

 هانرواعت ىءعانشتس ص'الاولم-ءلااناوادت لاقى 8 ودلانمام_هوةلوتلاو ةلودلايءاج ءارذلا

 ساصسألا ,كليعتد .ىلارعالا نيادشنأو ةرماذهوة اذهل مف

 وده 17

 سال بوذلااذلامىت كدا #*ئ هلثملا درب شدرب قسادا

 اعر جرين بالاقو هوت هيل ءاضنأ ى مه َ ةْسفاه دس>ىلا ارظنملة أس ٍبامْيَقَم لجراذه لاك

 كلذؤدشنأو فاىلا عم م .الاك لءؤبتل اود ىلعماللاو ف لالا اواخدأ

 ىو- و وم_>وص

 هكينملاو دعب ولم كاودلا شع ل هكفامىذ<.بحاص بحاصو

 لاودلاةيو ىربنالأك ادعاذا لعن ىعبيكثملاو احا ذاهنيشم نرمين كيلاودإا لاق
 3 قلفتهلافوعنب عمن: بابشلا لاق

 لاودبؤطأتانااملذك ه- معطتو معذب رانم فور

 داود لوقو * لودلا لبنلا نمدوخايدوأَي « دشن :ةوىارعالا نبا ن علوا دما لتلالوَدلاو
 هئردلا نعم ةيلارودصف + ىلادنحامرلاد شادو

 إ نُطق افصو أى يم نمهسنطب فامّلادناو ماللا عضومىلا نيعل !باقفل واد دار ىلءوبأ لاق

 لل ةوشلالاّدناو سريا دنط»لا باو ضرألا نماندوعسنا اًضيأ هنطب لادناو كلذحرذل
 ال

 ديزدن/ دشن قاعتو

 لامس ىردمن منول لا دل جتاك لشاب

 هتوكمالا ذه دف هع فاشنوتلا نمل عَفْم لادم لاعذ ىف ارغس لا امأو هدسس نا لاق

 لولا قَدغل ود او ناكمىلاناكم نما ثم ىةلاَلادنا وهل |رد_دمال رواةملانالردص»

 مهرمأن ماوعقولاسق:ديزوأ ةسهاّذلا ىأتل ردا انءاج وهسشا ودبكأ 2 الوديان »اج لاقي

 سابلاىناعل تيدا زوم هموخ هاج ىرعزالا لاق ميظ ع صأو و ل

 ىارلالاك اعبسلاو يتلا سدس هنمضعل صخو
 وم وسو 9م تا ا

 اليودو هَ هجو اضوجالا #* مهتوبلووذال عب راكرعت

 لادا ارعالا نبا هينريخال وهف ناتنسمسلع تت ىذلا لب اودلا الكلاديزونأ ليد ةودو

 ةرهشداصاذا الودو ةلادلوديلاَدَدو ةرسمة ىأالا دمها لاعب لالا عمو ةرَلا

 م الاب رضا دوسأ ف ئاطلاببذعلا ن مت مرضا

 وهو هنعهللا ىضر بلاط نلعب ءمو سو هلع هلل ىلص هلا لوسرانملع لثدتلاق 2 ودعلا

 هاند و اذكهحب ررهل وق

 ط.ضو | مكتلا ىفاطويضم

 نيبوغللاتاقيطفذفنقك
 عضومريغ ىو بيذهتلا نم

 يعم ما هيلمل هدم
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 ةدامؤطبض ردم هلوق

 ىشمهنا ىلع نيعلا مني دج

 طيضاك اهرسكب اوصلاو

 هعوعم هّدك انه مكه 6



 سالدربلل سياىحالوق
 ةناو رلا لل كشلا فلات
 عقربدربلابو درب قشادا

 سد الريغاذاك ىحالا ود

 هيتكا ها: ّّر روسكمةيذاتلاو

 هورحم
1 

 . (لود) ماللا فرح. « لادلا لصف 4

5 2-0 0 : - 3 
 ةلوذلاو هنيدي لوادني ىذا شل مل مشلابةلوذلا ديوب لاةولودو تلوث عجباواذهلةرسو

 #« 9 سا

 نملَوادتباموهو مضلابةاود عمود ّمملا ناك اذاةعاسلا طارشأ ثددح ىفو لعفلا فلا

 مكس ءانغآلا نيب ةلود نوكيال ك' ىلاعت هلوقىفءا اياباهورولا موقثؤدمو:]ثوكمفلاملا

 عضومبةلودللاذه نسدلو لاق لادلا بصااهأر 00 يللا لادا عفر سانلا|هأرق

 ا ءالو اذى ةلودلا تةسردقلوةتف مزاهلام 0 اذهاذه مزين :مينيسثدجلا ل اودلا امنا

 لاو 'ُلُوَدلاَو ءلودلا كلتفر هدأ نعلدمي و نفتغت لا ننمبلا او كلما قلادلا عف ةرلودلا اولاق

 الى رق نإ لاجىلا لاحن ملام نالاو لعفلا ًةلودلا و لوادي ىذلاء ىلا مسا ةلودلا حاج شهلا

 نبالاقو الواد: مى ةلود» ىلا نوكمالى هن اك لالا بهذم ىلع نوكمنأ ىلعفةلود توك«

 ىففلا,ةلودلاو لالا فضلا ةلودلا ءالعلا نب ورعوب 5 لاقت ة ب الاهذ_هىف سنون لاق تيكسلا

 ىردأامهتلاوفانأ امس ذوب لاقو ءاوسسلاملاو برا ىفامهاتلكر عزب ىسعل اكو لاك برخلا

 هلواديتي للتو هملع هللا ىلصهتن ال وسر نم هّتهم«ث يد ينثدح'اعدلا ثيدح ىفو اهيناب

 هللالوسرن ءّبنأ هيورتاغادحاو نع اد_حاوهي « رو لاجرلاهلقانقي ل ألاجرلا هن وكس

 نمانو دعنمهتلاانلادأو ةبلَعلا ةلادالاه مو ناتغن اولا ودل اودلا ثمالا سو هيلعهّللا ىلص

 انملعن ولادي ةومهيلعلا بفقد رثيدحفو هيلع ىفرصتا ونالف ل ىدأ مهلا لاقي هل اودأا

 نملاقتنالاةلوذلا وانلةلوذلا تاكو موياعانر رصناىأ انئادعأىلعانل ل يدأ لاقي ةبلغلا ةلادالا

 | االوحرسمملخأ ىٌانيلعْل ادب ايو ةيلع لادن لك هونايبشسف أثيدح هنموءاخ ٌرلا ىلا: ةتشلا لاح

 انلغتلوداوُد اود :كل لاهل ل_عمىأ اهنماسند كان ضرالا لادن ك شون حاملا لاقو ىرخأ

 لودلامان ذأ مالا الواد و اههايم انب ريشا ان“ امدبرشتواهرامنانلكأ 11 انموُك لكأتف

 لاخلا ته فوه[ هتلح تان وهب ودسلاف الا ىلءةلوادم ىأ ٌكسااوداولاكو

 ل يسرا ه هند ىدب *الا هنلو ديو سانلا نيب اهل واديهقلاو ترادىأ مانالات ًاادو

 ”-وه< ع

 كلاود راح لاعب 5 ارعالا نا قلي ىأ لو يمدو لهجدقو ىلإ :ىألوديبوثلالادو

 لهو مد زج نأ هرمأكيزاجتو لاعريغنالاذه ىلء امش فورحهذهو لاق كءدادعو

 اولوا دن نم كركاودو مولا ىعأ عطقب نأ هسهأ» هنا كد ذاذهام 10 فلك هاجت وكم نأ

 3 . 0 ل 0 عر ىلا 0

 ريرابخلا» لوادتدعدال اوادناىآ كلاودمهاوق و ةلودازهوتل اوداد_هذخ اي مهن ىهالا

 هدد دو ه) ) 585

 سبالدرب لإ سنل ىج كيلا 50 هلشمدرب لايق شدربقشاذا ساصستلا
- 

 32 ءارذلا

 ك ١ 117بىب7ب١7“©؟©[ “ ““ سىىى[ى[ى1[ىلزللهإي>_ 000700007707 جطجججبطبمصلللللللا
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 4 (كود) ماللا فرخ *« لادلال ذه

 11 امد عمة رغلا,ل هعتشملمدلاو يال دا لصف يعيشألو بلع

 “>2 يل سمع

 ىلهدناو ىل ءاملامدنالاو ريا ىلا اها" هدة ةلاءذ هلل دقو # لسدلاَل ف براغلاد ماو

 لمدلاو ذر وهب غنم عذترااذا هضرص نمو كل ذكمغسو نمل مدناو لئام ضيرملا

 م لما و قرلا 0 دوس ”الاونأ لاك هنو هشام هارادّؤحرلا اد
 مه ع
 5 لا ء[ق سلا لسد لمادأ 5 الئازكسل نءناوحالان مُنذ 7/0

 4و
 ما تافطلاود مرادلا نافيا ن نبال ىربنءادشناو ةاحادلأ اللا

 رشكلا| ليوا هوان اعسا# 5 هلمدتاهرخزلا لوا قوق
2 

 هه شت ض رال | نال لامدلا نيج رمسال لاقي مهيفام ىلع مهوطا ىا.موقلالمْدالاسقيإو

 شارح وأ لاعتظملغلا لش ادتملا ل املا او ةاظيلغلا ةمْضصلا ءاسنلاع نك (02)

 لاف لخادم لمد لْسَرو 5 لدحامة روت دنس دو 5 امرت
 و سل

 مسالاناد (لئد)' كلارا لاخلا ار ءارذلا الامداد حالا 0

 لاقرد ص ىأىل قو ةءاسم أ لدللا نيلهد ىذمىلاعللا (طد) تأ

 روع هوذا رئاطا مك * ةدحاوى مو لَ الانف ىلا

 ىلا ٌلهدلا ورغوب لاهوت ةردان ىو ةههأالاذلا لكى ا.هللاءاورو بوعي ةياورعذ ه

 ةيرعمم طبق ضالىأل هالو هلاد هلصأ ىرقزالا لام رعد كلا لهاذلا يلارعالا نبا ريسدلآ

 راشيل اك

 القل انؤمس طتشلا مالك ن مامهاستا برعلا مالك مل هالو لهدال س لو ىرهزالا لاك
 نملكشد 4 لكهد )) لك الاف قباسيلم 8 اريك اذا ل هدىلارعالا نيا بيذهتلا (لبهد) ع - و>

 مضلا ودل لسمقو ةلوسم داو لاملا ىف سلا ةلودلاو كولا (عطد) رهدلا دئاد تش

 مضلابلبقو ناشي رتامتيامسوتاومابتف لخاو بر! ىف فلاب ةلؤدلاو لاملا ىف

 دن

 رذاعيه منايا قدس لم #3 امدع ل- نمل هدال 1ث 20

 ٠ ىحم ىح نبأ لاق لدول ونسب 0 ام لطسقو ايندلا ىف 6 وةرخ الاف

 نالئالذاعا 9 عا كف 0 نم مهدنع تأ اخاه اك اهنأ كو ربل ُ ىلع لف

 دقو هنالثلا نيللا فو رح فض لر_:ءدكح ودام اذهو :هذالاعتات 3 هله سامواولا

 نتن لاقي ىرخالا ىلع نيتققلا ىذ لح لات ب راطاوف جفا ةلوذلا ىرهوملا هلاذأ
 اذولة ضنا ديم مم ةلوذكقلاراصلاقيلاثلاَق ملا ,ةلوذلاو لولا عدباو ةةوذلامهيلَع

 ل_ءفرراغلادّمماوهلوق

 ىف طيض اذكه لمدلا

 نهد تةدعو اذه ذولا

 ىهطيضانلمدقتو حامعلا

 عقوو لعف نمماللا عفرب دهم
 ةدامفبيذ.لاو مك ىف

 هبتك اهبهيفس هئااندهم

 عويد

 طبم_ضاذ كهىرتسلا هلوق
 ولأ مؤو هلمكسلا ةرامعيف

 ءارفلا نعة!س نعرسع

 لافا دكه ىرتملا لاحثدلا

 بيذعلا سن ىفوهرسفي لو
 لو ىرتبلاءارغلا نعهياور
 سوماقلا قو هأ هرم مات

 رسكياطوم_ذمىربستلا
 ةدحواادد_دنوءاتلا

 هاند-ودقو ةفود هم

 ءاتلاو ءابلا م اطوم_ذطم

 . "املاديدشتو ءارلارسسكو

 ها رب رششلا ل- رلاارمسفم

 هءيروورع م 2

 اذهلودولود عجباو هلوق

 معصم همك تليف عج نأ



 مالا ريدكلا ناخد ]وق

 قاعاضلا طن اهو

 هوعرعم هيلا

 نك رسهدلا قب و هل أاوق

 مكحلا ىف ىذلاو مسنلا ىف

 حرحوسوماقلا حرشو

 ناساو رام_هجل علف رهدلا

 هيينصمبتكا

 نيف را ل ع ف ون حا . نرش يم تو يك ااا
 2200 0 خذ

 (لمد) ماللا فرح * لاداالصذ نإ

 | انني ةلسر لد ا دا اوسراند سهلة مسا لرلدو ءالؤدنىلاالوءالؤعتىلاال

 ١ لاول قف: ةأرملا يتمتو -و برغلاههتءاك :دؤو داّؤدلا ةنسزاننلالدو قريد ناش

 | لالا اوه ىذلا للا اوهو م4 هالك قامىلا ةوجرخأ لد ممالك او دج لام ا هوهفف
 َ 200 - 3 - 013 6 ١

 | هاعلااو لات "تاهيل ىذلادوسالا نفةلارقلا لاَ ل لكشلاو

 لا ىلزذلا هقراموةقز 3 و 000 لا

 | واناسال ارا ايم قلدنا مهمْفْأَم ةراشٌ نم رصلا هبىرامز هوغو نيقرملا لاما

 ا

 ظ
 | ىعو ةلاولاورسعبلا نم ةبادلا هنأطوتاملامدلاو اوبهذاذا موَدلاَل مدا ١ باحذلا لامدنالا لاق

 ْ 1 : لامك لغو ءانالممو »* لاقتلاك لع د لاق بارتلا عمرعبلا

 ذئاغو أ نبةنمأ كونو و اهناتيخ درو ال مد « دشنأو لاَمَدو عْةْناّسَتلا وفتقاسملاو

 لامدنادعبءادلا نمالامح 3-0 ىلَاهدقةدس للام َكذهْلا

 هم رووم يي

 دسم + هي 0 ريل عفالهنلاو هنوف شيلا 1 تياغو
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 قمع 9 هرسو

 بوقعل ا ضل اتلعشرالا تامدتواهقرمسب

 سةده«4يةهةو<9و و صم

 انيوَعْسيل مدا ىَرْأو 5 لي لالزانمْث امج دقو

2 1 
 نسوا وحل تب ىأدضرأل مدير جالا ل اقر :رعلانهضر لمد ناك هنأ ص اوو كأن ب دعس دخىو

 لما قلاب لمدو طصول اتاذا لمّرتادف 2 رجل لس. قهنمو نيج سلا هوا با مطاعم

 تيمكلا اق اوطاصت ا: ادعو ملص المد

 اهكامد نواكي «نأحارداقياو * ةنشفل ساهرا كأن أ

 اةهالملاو رانلا لاعثالا ينو كلما نك رمان بس نوكأ [و-رلوقب

2 

 ٌلمدياوهج ل ردان ليمامدعملا اوحالصلا»ل اختنا ىلع حارشنال د دل ارحورُقلا ليمامد

 رعاشا ىربنبادشنأو لآ ا

 أ اهلامدنا ضر .هءامهد نم ولا ىلع * قرنا ثفاذكس هن يكف

 ادشنأو ىبإ ارغالا يأ نعيلمديءاودلا هل هدو

 هَ مهد. سهر

 ثاسألا حرام هدلا قو 5 ايي لهدم فيلا جو
 هم مج

 الرج و دتلطللا عيدسور لكلا ةءاودلا لمددقو حردلاو ضرما نملة لامذألاو



 ك6 (للد) ماللافرح « لادلال دف

 ليلا هيوببسلات َقلذلاوولاو جشااورمسكللا,ةاذلا ولالا مسالاو "نانا

 نوحرخ 1 :ءهّلنا ىذرةب ادعلا ةنصقهنعهللا ىذر ىلع يدحىفو ا روبل

 يي مدور 0 سانلا هِلعَنوأدَمفا راعدقاى اللة غمز اداء دنعنم

 قب رطلا,تلذأو الولد ذب ادو هتقرعقب رطلا اذهب تالدو ةغلاس لدم وسفن مولعفل

 هانعملبق اليلدهيلع س عشاان مىلاعت هوقو ىلدلا ىدو هاشيبلا بَل الالذا

 لددلا هتالعجاملالدلاو كاَالدلا لا مسالاو نعمل ني عم ىذلالالذلاو الالق القصف ُُ
 لداد-تلاو ريغال رسكلة نير ادو لالدلاة فرح مقلاة لاللادب ربا لا 3 لالا وأ )همم 2

 الدم درت اذاردردتو تان دلدتو- ع لداتستان يدنا لآ لل

 الادهأتو اطول” يذلا رككتلدأذلاو ملا فمءاضعأو هنسنأر للاكل رَعةدَدلاو
 اهيفيهك ل هلفو لملد ونصر “الاف لدا: ناشكلا لادلرلا مالاو فاعلا ن 2و 1

 هتملالذلاو ه-ةقاطقوف ذ هلع لدادت ىمدالا لاقو مهكرت م هليل مهداد فاعلا لاقو

 لئادلا حاضصلا: بيز”الاومهتلا ارلدلدلا نقلا ءامسأ نمىلارعالا نبا ٠ بارطضالا لادادلاو

 ىصوْدميلا سدد ل قو ليوط كوشالذفانقلا نمب رض لدا هدسنبا انقل يلظع
 سدماوملاو رّدبلاو نا ذرطاوةرلا نيبامق ردك أ ءهتبيام رو ماه تاكل اوبرا ض اد

 :: لدادلا ثمللا َقاَلاو باَرعلاو

 دما !لذادلا م ] المك ءالالدول اذه مالنا له ىئبلا قانع تلا فدّتم لأن با

 قدسأر قكهنالو لسيللانر هلي مرثك اةنالذيتلاست مشا ألة كلاق ذفانَملارك دل قو
 ااا

 برط_ضااذاه هش اجنلا ولدلدب مو بعد ضرالا ف لّدلدو عاطتس سامو د بسحب

 ثيد>ىو لا را توتوذ ذلك مظعأ ميظع'ىش

 نيباولدادئاذا لادأدموقو تديدَتو مده مب رطسضا اذالامليولادادف موقلا عقوىنايعللا

 سول اقو اوهقتست/ةنب رهأ
 عسب ه تع

 لادأدنيدلا نيبو طو سلات د مهرمأش عباوعاضأ ىلندأ

 لفاب 5 9 - او 0 ماسلا نب هاسلانادعم لاك هال“ هىلاالوعالؤه ىلا الئ ديدما زا اذاالدأذ مولا ءاجاتيكسلا نبا
 ناطقلا عمالونب_ةباسال «الذلد نا لاو مَ 1-1 ءاج

 م
 51 - ب كه مف مو <.

 2000 وعن ناك ارداف وع“ ىو # تدق ذاموفو ةددلا

 سأنلا منول أستر عاشلا مهين رو ةعزتامهو له هان هاتنلاو ناتي اولا

 (رمذع ثنا نرعلا ناسأ 1غ 7

 هذه ليفة فيصلا فقبس
 كانهلصاللاعس ف هرحرطش

 :هيانرغظ مث هملعاةدتك“ دقو

 وهوباودلا ىلءمكنا ىف

 انائمل !ىضختاللدم

 هءورععم ها همنتف

 قدرطلا اذهب تلادوهلوق

 قلم ءوزمسنلا ىفاذكعوملا

 حابسملا ةرابعو بيذهتلا

 فاالا,تالدأو لتقف با
 ةلمادلاودعب هلوقو ها هَل

 هذه ءقو ءاضمملا ةعحلا

 نمدداة جرت رق 0 ةراتسعلا

 معصم هيئك هأ بد دهتلا

 هلوقىلا ىمدالا لاهو هلوق

 اذكبارطضالا لادادلاو

 بيذهتلا فمدغمو مسلا ىف

 اطّةسانهىل_ءلو 0

 هءعرعم هأ رود ر



 (لاد) ماللافرخ + لادلالصف 55

 00 م 5 2 اريل 6و

 ىفراكولاو ::.كسلا نمامهو ىدهلا نم ىنعملا سهر قلدلاو لالدإاولدلا ةنسح ىهوتالدكو

 تسلا بد درقل> ربانربح أفي ذملانلقفءاجىذلا ثيدحلاو كلذريغولئامثلاو هرطملا وةشهلا

 مالو ةبرفادحأ | املاقف همز تحبو هيلعمللا ىل_دهتتالوسر نمّلدلاو ىذسملاو

 ىورهل ابن دبع مأنبا نم ضرالار ا دجدي راو 00 لوسر نمالدالو

 دل اوت ظوتنكلا اسهر نعت نمشمت برك قهل ولدا لاقف نتن غلاق

 ْ هيد هوهتمم ىلا نورظن.ةباطخلانب رعملا نولح .رباوناك دوعسم نبا باح أن أثيد-ملا

 قرتلاوةثيهلا نحامهدحأ نيينععنوكيهنافتمدنلاامأد ربعونأ لاق هينوهشتمف هدو

 اما نعمل امهالكو تلا اهلا لاقي قيرطلا تلا نأ ثلا ىعملاوريخلا لهأ ةئيه وردا

 رخال نمبي رقامهدحأ نافل دودي ده ىلا هلو طوقو .مالسالالهأ دمي رطوأ مالسالا ةئيهاودارأ

 ثيدحلا فلذلارت ذ ذرركتدقو كلذر غول تامدلاورتكاوةمسهلا فراقولاوةئيكسلا ن مامهو

 نسحو راق ولاوةنيكستلا نمناسنالااهيلعن و كىتلاةلاحلا نءةرامعتهسلاو ىدهلاووهو

 0000 نسف أما حدهديزننب ىدعلاف ةقيرطلاوةريسلا

 قاد لا فاأدءاسالوابخ ياه نم مما

 ةتارقأ لع رلالدأو يؤتي ىأتالفل وهو هديص ىلع د زابلك ل :ًىلع لدي نالفو

 هيلاهدد لدتا هلال دود هلديوشلا لع هلدو كإذكهديص ىلع :زاملا لدأو ف قوفنم مهذخأ
 هم

 رعاشلال اق لدا هتللدو
 مو ىذه قدوس تدوم و

 لوثع و هال دأب ف يكو لدننال وج ا كلام

 ليلو بلدملام لللاو قيرطلا لعد تامر و م يل

 دسعو دشن و قمار ولولا ةييشلاطاسنو لاذ

 39398 س

 لاه كلديىذلا ىلإ ءادلا وليلداو * تالالوود قرابة يمان *
 مت سم

 رحالا فيس ةمظاكلهأ نم « بئادليلد ىلع ىلا
 8 سم ئ4إ

 لدلدةلالد ىلع اطااوُدََد اناس بجلب َن روك 18: جبال ناين وسلا

 0 ردت 0 5 .كإ 00 دو تلالّدلا يع هوة ياا

 نيدقعم اوه ىذلا قرثيماتلعت لكن رطل ف ئادر اين ا

 عمجاو



 1-3 (لطدإ) ٠١ ماللا فرس ب لادلالصف

 اا سيسر - < “ايي جحج وم

 ةقصانه لدم نوكينأزوجمديسنبا لاق «٠ انانغلاىصخاللدم « فارعالانباءدشنأ

 نأزوجو ”ةيراجادا رأ » ىريذع ىركشتسلال راج « جاهلا لوقك م سرق ةلدمايدارأ

 د ةيدهلوقك اذهنوكفابمسأ لدن وكي

 امئاكريعبلا ىربتأَنودام املافإب ىتراوانا وجو 0

 قهسلع 3 رت نأ كلذ راهحو نواه هالو رماد ابتلي نا

 بلد ”لش ألتفت رماد هلع تالدتدتو فالخلاهب سلو هفلانت ابن اكلت

 لات تورأذ ام ىبعأ ةأرماتدأرذا تبلا, فوطأ ان انسي لاو هنأدجس نع قورو

 نب اهلد ريتالا نيا لاك انهف ركام 1 اوس منوكتن أت منابع

 حرا انسحو ثيدحلان بح ّلدلا او ةأرملل لآل دلار عش لاك اهنبدحْن تح لقو اهتيه

 دشنأو ةئيهلاو
 مالسلابفعادولا اكن او قدتالفلاللا ناكناذ

 دشنأو ىلع مى يعتداملاقب هيلعئرتبت ىأيلعّلدَ ىهلاقيو لاك

 ناسية ساورال كن « قنأف "ىلع الوادم ناف

 دعيت مشل مطارق الاف ىلح ىلع كار نافدارأ

 ملل لجلال مَمسيدقو 3 ىوقىلعلدْر عَ

 لوةءاهيفو مهأربىأىوق ىلعل بح ندمتلاك
 25و 1

 يسيل فعلا * بوق ءكييعبالو

 لدا هت رسب وقرع هيلع ذا كم كفن "اذان اوقيع ”ذ1بوق ةرءهلوق |وقو

 لدو ىدهاذانالذلدو نممشوميغف يتلا ادا ىارعالابا .«ىرحلا ةعاصشلاب

 ناّدكالَدءالاو هئاطعتم َنماذاَلِدِيَلَدو ىدهاذا ُلديلارعالابالات ةنلاةلذلا ورخفا اذا

 ٌلدْيو ةلاددم اف نزلو ةيملاوبأ هتامقءا رح هش ةلزنمهدنعهلن م لعلم متلادلاو هلمع

 خيشلا ىلع هباشلا ندب كبلع ئرتيى ألا دوالال واللا هتبعصب كلوي نالفو لالداو

 هتقان فصيل بش نيمهلدشن ىلارعالانبا نأ باعن ىحو اهلامريبكلا
 نضاخمدود طوبلا تحت لادن هي ان” ىتحطوسلا تحت دع

 2 ع 7 8 8 5 2 2 2 ع 1 .٠

 رسكلالدتةأرملا تاددقو لكبتلاو لا لدلاوع :رهودلا ةقانلاههفصوامن س-أ اذهلاع

 اذك؟هىدهاذالدنلدهلوق

 لديل ادرسكب بيذهتلا ىف
 ىدهب هريسفتك مزالءلعلو

 يعمم هأ هادغ عواطم



 (للد) .٠ ماللافرح « لادلال صن 79

 || اذه.ديسنالاق لاد عج وةئيقةيواض:هلمقدو ةدو د

 || تاكدأدقو دئازلا حرط لع نوكي تالا لئاق وهام" ”رليقد عجن أىدنعو ةغللا لهألوق

 | كيدهلاقو عارشلا اهيل ةنؤسلا طسوفُدثدلب طة لقول اولكدلاو لدم يشو

 1 05 ةنيفلا هدرا لبر ىراصلاةب رحيلا هيمستو كل نموها درعلا دعصق

 || سارءامسأن ملّدودلاو لجرلا مسج فعَضلْقَدلا ىلارعالا نبا لذنلا نم برضوهىذلا لوالا

 أ اصاصتخاءىشلاذخأو لكلا لَقودلاو ةمْصص كود ةرك لاقبو ةمدضلا ةرمكلا هلقودلا ورك ذلا

 |١ لوك انس[ عكي متنا اذا نالذلكؤم لاق هلك اودنبتىللا لانو هيفا هلو

 الأ اذالح رلايصس تقود لاقي رداوالا فو هنرك اند -وأاذا هلقودهتراجن الف لقودلاقيو

 تعمعسبارت رونأ ىدسانهتطو ةرذلا تاقودو اتَعرساو هي دفترادأ اني رضْف هفلش نماتح ع

 ْ ىلا الا نوكيأل للا هخوهفن أ برضاذا هدول الا نال هلو اوك

 ّلكَد قيقرلانيسطلا كير تلا, سك 4 مسا لقؤَوو مفلاوفن”الامكدلاوامقلاو
 مدانسبا نوجا نبذلا موقلا ةسكذلاو هنيدي هج الك كيوم يل

 ظ ىفاوعفرو اوُرتعاهلعاواكديو َن والد يأ ناطلسلا ىلع نولك دسك هلاق. مشزع
 أ سا م 6 هد! 8“ ديم 3

 تاكدتديز وأ طسناو لادت هيلع لكذتو لكدتد قف «سفن ف عفت نملك ل قد م

 دشنأو تالدتى الد هءلع

 انيلكدبانهدلابىلع « .نيلأَدتكلام ىتقانا

 فاببشلا ةّسس'الورعوادشنأو 5 . لتلاةنازعممل موق « رخالاكو

 نركاورابكلا ىفودعت ن ذو * نءطلااهتهل أو ىدعب تاكد

 رجأ نبالافو انونماللا نمل دبا لركسا ىنعي
 هاما

 ايحاَو هنمّيأضلا ن طال * هنافلكديزاك لوقأ

 ورع ءوادشنأو سا وانعا قي لك رئاكوربو

 ناريس عسل لش شوو ةيارق تك العمر

 لاقو طسنإللدَتوهيلعُلدأ (ل) ةنكداهيفىااحامرلا نولدب ريدا او نئدلاو لكلا لاف

 ىشنشيدملاي فو ةلادلا مسالاو ٌلَمافَلَدْ,ل ملا فو هيلع طرفافوتبسجق و هيلعلدًديدذابا

 هلوقو ةلزئمهدنعكل نم ىلع ةلاذلاو لالالا نم وهو ةءلعفوخالاظيسئمىأ الدم طارضلا ىلع



 ضد 3 ماللا فرس «ب لادلا لف
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 لّكدلا وءاطاطلا دلكالو » ع 0 كراننيعال

 ىهاودلا لغاودلاو » الغا دان ءارْصّشلا ف َنَطْوُأ 003 ةيفرلا لدول لغاذناكنو

 سيقنبك .:عل ىربنبا دشنأو اهلدحاؤال
 3 4 « وم82- يضع هو م ء

 لغاودلا مجوهوأر سقدت ريق »* همك بالا سابلاوذداقل 2و

 رككو لاق لئاوقلالوأمرلاو انام لواماذالو مكحلا ديزي لاقد '

5 

 لواغدو هشغنمتذالم 5 دئاعقلتتولو متل

 تركت < لمعلا بيصآناْنَم مولا لمعَدلاَو نامزلا بضخ لمعدل (لض)

 شسدعو ناش ىنب دحأ اهب املا ةلاظتحنيلطموهو لسحر مسا لاو ليفلادلو لع 1

 مومو موس

 حالا لاق بغى ال فعدماعو مسالا نم عماد أ لمع

 ىدبابصلاَب دوثذارادلاب معد سانلا نامزذاو 5 ىَجىَكباذا ىرتدقو

 عناص أى ب نامز نامزلا دال اوقناك بّيَجاذاةلوق

 (لغإا دلال يوط
 2غ خصو أل دب حدقا اهلاثمأ ىف برعلاتاافكلذاو ةدج رولا ةانف

 ميركلا لجرلل الم برَضُي لاك شحال ىلع اشحافالجرتاجاذا كلذ مزارات
 ىلا بالو برش للتو لاغ رانلا ةريثك لذدلاو بماتالا

 ةرصش ىهىرهزالا لاق قفل هوو نيا والا الاو“ ٠ داوهو للا ردنلا نمدارعالائبا ئن

 فاالا لعج نفنؤن, الون ون. اهجيوادحاو نوكي شم حاصلا و موهتلا نم ىهوتم
 (لند) ناراطقلا لقدلا ىربئبالاقو هنؤنم ل ثينأتللاولعج نموةركشلا ف هيو قاملالا

 زجارلا لوقدنمو هعاونأ ا درأوهلسق فورعمرُهْلا نملك
 هموؤودد

 الشو منكل»امٌعنكو أ 7 افزع اره متكولا

 برصاص ألقدلاو ةفورعماسانجأر قلا نمنك,لاملكذلاو للا لقد دقو "لد هندسحاو
 لضفلا نملكدلا ىىمضألا باّصالا لغفلا نم سجل ليقو لاعدأ عمباو عاركن علضنلا نم
 ندد اراقيستوك لّقدلا نأالا"ىدر لقدااَع :وىرهزالا لاق ن نولاهد_او ناول“الا اهل لاقي

 وبلا ةيدوالا ف نوكيرط ثلا نحر ضخبأ مهر صن قفل

 08 دوعسنباشيدح فو بكد اونو رخص مْ دوبأرتانمو رح أهرنوكيم لقفل

 هن ادروهسمل ارتق ص ا عمال دلامو هسدابورملا ءىدروه لقدلارغك ارفةورعشلا دهك

 00يي717171ا31ا31ُ3ُ ل

 لا ىهاودلا لغاودلاو هلوق

 هلثمولوامتدلا مكحنلاىفىذلا
 طاغو لاقت سوماسقلا ىف
 لغاودلالاةفدم ىرهوملا

 كيمعىل ىلا هتيسنىف طلغو

 لواهسلا الا لقي مل ديبعانأناف

 ها

 اذكه لا لواغداذال اوهلوق

 ضءبو»لهرطذاوزمسنلا ىف
 هسيفتف هتك هأ الوأرعُش



 (لغفإل .٠ . ماللا قرش ٠م لادلالست 222253“

 ل نمورعذ نم قبو * هتصيرفتكَشنا املا لرد

 رخآلا# تلق هنعهلناي تال ثريا ذاغلات

 قرط ىف يمل ىلعرت 2 د ٌدح ا هرعشب ل ثمللا لكردول

 ا هيوم مهدح بكرة نوعحب نوال وتل اذه باعصال عمسنال مهلا هتاددعبأ اقف

 ْ نيعلاب تاما لكدلا ىل اربعالا نبا (لعد ىردأاللاةءانعماف كقدب دشن ىورب يهلدق ا

 ٍ ةديدشلا ةقانلا ليغنلا ((لبعد) براهلالعاذلا رخآعضومفلاكو هلئاك العادي وهو

 | اذا ةقانلل لاقي ىارعالا نبا ةعاَرْش نمر عاش مسا حاعصلا فو لحجر ماليغدو نرحل لا

 1 (لضر سوُمْطيعلاول داو لبغدلاو جابيذلاوساطرقلا ى هةباشة تتناك

 اذا نسل الو هنمو ٌدسفم الاف لحدا و لحد لئم داسفللا كد راك

 ْ لجبو هفلادع ساس دارمالاللكأو ريسسغتلا ىفاولغد أ ى أ ًالَغدهتلابَك

 هو ش8 فه مو
 ل نبا لاك اهوخلا ع ثاوهلبقو فتلملارثكلا ارصشلالّعَدلاو دسفم باخ لغدم

 عجلاو لايتغالا هدف فاخ عضوم لكلَّدلا لبق و ليرغلاهطلاخاذا ضل فكلذفرعأ اوهديس

 1 رعاشلا لاك لاغدو لامدأ
 وه

 الغجر لهىلوح تدكتالا 5 هناك ىام ةعاس .نياس
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 ويارلا لاك لاغد أ لانملاوُلكَدءىطولا طئاغلاو لحد ىداولاولعَدةك الا 2200

 | سائلا وعدك ىأ الغكمت ا نيداوذختاثيدلا فو #3 اهلاهتدٌنِعو ضرالا ِبّمَءنع 5

 و هعءونع
 : ْ قتاعدأمواوق نموه لبقو هبفداسفلاٌلهأنمكيىذلا فتللارصشلا لّعدلالصأو

 ||| نمؤملا سله_:ءهّنا ىذر لع ثيدحملمو هدسف» يملا هنينتاجدأ هايل ادم
 يآ 200

 لغادملاو لغلاف باغلّعذأو لعدد لغذمو لغد ناكمو لّعدأ نملعافمسا وهل غذا 2

 لو“ الا نموهو ىو هبلغدأو هاو نان لجرلا لعدأو اهرصن رك اذاةيدوالا نوطب

 |لغدي ديرمشلا هياعصأ ىسيئدلالغاذلا ليمث نبا هتنايخولح ءرلا بدع نوسمتلب موقلالغاذلاو
 هءمو 2

 لختد:ىشلاق لغدو متكلادحلا "هلغادلاو ريخلامهلدب ردنوسسكتو را مهيأ لام

 مكامن ديصلا لتكمل هوحنوةرلا فدئاصلا لخدياكبب ءرملا لوخدهيف
 خت هم

 تيمكلا لاه هيثرتتساام لعد اورعوأ بيوم لَخْدم

 8 | لخدرصتلارثسو اهماطولاوانوطبو كر ضرالالاغنأليمثب اا ا



 04 لكرد ٠ .ماللافرس- + لادلاّْمت

 كالذنماسرقرخ 1و بلقلا ادامه دار الاه ارعالا نبا ناف »# اليخ دو ةساناءنامع »#*

 دشنأو ةيو مف ماني لناو ليخ دون قلخ داق موقلابٌلحاذا فيشلاك

 اليخ دوارواجترب لا ناك .د امدعبة نس“ الا مهروهطاؤو

 اهيف عضولا سوخن مةفيفسم اللا: ةددشم سلا اهلخادتسرفلا بد :اوذلاُلاو اعلا

 لحود هيفساذان 0 "ل ثيدحفو عارك نعفيفلا 000

 ةدئاز واولاوبطرااهيف نعت لل مر اهنمتاك افيطر

 يبا (لبخيد) للا نسال لوا ءالا نبا لا

 ليج و ةيهادلاءاممأ نم نيرا ردا 0+ 0 7 .هادلا نشروا

 لفردلا ديس 4اس لبعتاجو بالي ىربْنبالاق لايرلان ملت

 بال لاثملقردلا كا رلاف بيدهملا ل او باث لقردلا لبق و ةينيمرالا هش بايت

 ٌلقْرَد لوب ىوت :ونغلا تعمسبارتونأ انمإلا لارا يساررمخلا# تاثلانسيرشتع الا

 مدقق صسإ نيد لاق مش لاك ضر لكردو .اعيرس 9 ور داوعقزدولزموقلا

 سرا لقرون نوصقريىأ وزي وهبلع قل لسعد لوسي عة ظ
 مهلا ةبعل ىهليقو ثايدصلا اهب بعلب ةبب هكر «(لكد) َ ةيرعم معلا ةيعل هلردلاو

 ىرهزالا صّقرلا نمير ضوهورجونأ لاقو برعم ةيسشبج اهيسح أ ديردازالاق برعم

 ىلع مم هنأ سو هلع هللا لص ىننلا ثي دح قدها شان و دسع أ ىلع رق لاه رمش طخيت أرق

 لاه ةضّسف انيذ قنا ىراضالاودوهنلا سعي تح ةدفر أ با اود جلابة فةاكرلا باعجأ

 رسك/ىورو "16 نزوبفاكلا نوكسوهارلا خفولا ٍداارسكبىورب فرخ اذ سهريثالا نبا
 لاورهث كاف مدق:دقو فاكلا ضوعفاةلاءىوربو اهتيفو فاكلارسكوءارلا نوكسولاذدلا

 لئاونبرك,نماسارعأت دشن ناندعوأ

 ميتال قءافلطاك ل كارلا نا ١ اهككردو ليكى دصملالا قل قسأ
 تد_كنأا6 ىلالكلا قرزالانب رباجت د_ثنأ ملاك " هيدامرطتافا يو ةكرلا نا لاقف

 ِتاقفلاق ايهدالوأ اسهلقاردن معزأ ومسهفر ءآتسلم وقتسفا للا لاق ار عال ذه

 لاك دقدنا داك

 || نمبر ضالبذألا ((ليددإ) ممر شرا دلب مسلي (لردإ) عضوملوُخلاو

 اذكًام>وةظكرداانا هلوق

 ظيضلااذ_مببيذهتلا ف
 نمار ءالااذ_ه لسعلو

 معيصخدل| نابي زلم بصننر



 اذكهزللا سعالبلا قاتوهلوق

 سوماقتلا حر شو ؤبسنلا ىف

 ىلعراعأإلو طبضرب غنم
 ها ةباورلاررجو هطيسم

 1 ع

  هدروأد قعلا طانمن اكهلوق
 عدولا طفلي سوماقلا حراش

 نانءاو رامهاعل اوديقعلا لدي

 مصمم همأ

 1 هسهاشاأل ماللا فرخ 5 لادلاىللدف * ؟ور
 : ل بج ا ٍِع
 لائمأربطلا راغصلخدلابيذهتلا فو عارك نءةريخالاز اجلا نوكيدوفصعلا نمرغدأ

 يلا فةردعلاك حشد -طاقهوقو ليخاشألا عمجاو حراوملا نم

 قاؤطوتحاو م ارخا نمرثك اثراقلا ىعىريالف يملا لعلّخددقةرمعلا ل عن ءانعمنا

 مذتو ةيارقلاو ةنصاخلا ديرب محلا ود دح ىف رع لوقو هزاح اوكلذمالسالا

 ذئاءف أن ةيمالوقهنمو برش نك, هاسءامهنمبرشدل أ

 لاشد برمشب ف وفدلا فّونو م 0 قلتو

 .دسل ثنا ةريغدشلا و هاملا ”لقىف كلذ لعشن امنا ولاخدلا كلذفاب ابرمشد لني رخل نإ برش

 لامَدلا صقل ىلع وذي لو #* اهدّديلودلاَر رعلااهدروأف

 ريهزنب ب عك لاقان رمش نب ريعل نيب ب ب برشدنا ومي شدت لاخلا هديب ثدللا

 ا وطعال ن أو لاخدالْ أب ع نعد قدرا نمنيرشيو

 ضعبافاهضعبلوخداهلاشدو لصافملالُحاَدَ و ١ رع رع ضوحلا ىعاهلمحتنأ اوه ل#.ةو

 لكاد 57 هاَحْدملاندتدْمةفَ نو وع دشناو ضعي فامضعلداغملا لَا دملاخدلا ثيللا

 دنقلا لس لَْمُفاَ 0 ةلدقع .تدقعلا طانمن 01 قارا كونو
000 

 نبا نعهلككلذرك ع امبيراوىل ّه "الا ىلا ا لجرلامدهتمىفعدولان اعد

 هلوقامأو لاك فكلما كارلا تدب >ذاارصنو لاقو كار ع'الا

 ش نبل ذوعب ثلث رغصلا روغسعلا ل قو فلم ارصشلاوَتاريغلا ىوأي ريفاصعلا

 | ةانعمريثالا نبالاق

 | لاقفاهح وأن مامأف ةمحأ اواه هرب نم لد وأ اذهلاق هيف تاخد و حاب وح .وباهمذرف طوس

 ١ لطبأت يللا رهش ىف نور عت 0 ار ا هاضعم لمقو ىعسو

 أ

 | ناسنزولاوهو ننالا لمسك لكلا لا لخادلا فارععالا نبا. رمسكتو لادلا

 | |نيناشاع نيريعينب ل حدب ضوملا ىلا نطعلا نمر تريعبلا برسشي نأدزولا فلاخدلاو

 : اد دقربع) لأ ٌصوحلارحآ لسد درو لسرزاهنت نرشفالابزأ لب الا تدرواذا ىمعدال لاق

 | ا تيا الإ الادتوف 55

 نولف ناولأ طا ْن يلا ف ةلخدلا و ضعبىف امذعب ل ]ودو اهمال او اههئاشت روفالا

 الوقب بلا قنص عدولابل لاف علام 0000 راى هلا نخل لاف

 ا

 ظ



 هال (لخد) ماللافرخ ه« لادلال صف

 6# سس

 هلّددام لك و هلل روعشم هنالدإ وس ءالخدو لاق الغ غومكشإ اثغعأ مكتييالخدمكتامأ و

 --ع

 ةلادوكتن الى كدا ندفرأ ىهتمأ وكت نأ ىبتقلا لافو ٌلَحدهيفو لوخدموهف بدع ٌ

 لحلو اا 0 هوس

 تيعاك ع 2

 ل ال اذال وخدم لسر و 0 ره

 ليخدحت ”الاو مويفلحكف سهريغ نمناك اذانالف ب فل يخدنالذو بسال وخدم

 ليخلاو ةرهجلاىفا راثك ديردنبا اهلمعتسا هزمت سل اود درعلامالك ف تاخذأ ليشَةلكو

> 5 

 3 0 د هوق نم داصلاكس يسأتلا فلأو ىورلا فرس نيىذلا فرحلا ْ
 70 0 يف ب

 ىعاهنالتخاز روعالىذلا ف ورا دعب افلم ءىب عما رتالآ نقلا :"كهنال كاذب هم ١

 ا موقلا لخالد للا و نسسأتلافلأ ٍْ
 سوو # 5 مص ©: نع دوم مولع

 لفض ةيوهمتاوحو * مهتدحيو مهءالي ترفكن آلف

 لحما ميذللا نمن يلم « الاظ 6-1 3 5 ,كادكل

 لاق متموز أ س لوم مسن رهعماوبسستتااذ لة الذ ب فهو حزنا فالخراو

 ىلع هل اوخدا فضلا لبيخلا و ويلا دحو ورلاك عملا مسا انهه لحدا ى :رأو هلم سنا

 فرضا ا ليخدلا دنع لي دوهاغاف هند ونال ار روح اركذ دو داعمثد :د->-ىف و فيذتلا

 هتعص نمناسنالا ىلءلَحدام لحدا و اليخ دو اراجانلناكو ئىدعثي دجدنمو لد ل

 ”نلتادتمةقانو ا ديل لبلاد جرا فالخ
 هو 0# هواك

 لكسلاو مع الا ب.طأوهو مظعلادذاعام معلا ٌلُحدواه رسأد نشأ 0-5 اوتكحالئاذا قادلا

 هفمورم اما عا ليساؤنكلاو مخ دام لنبلاو لئاسنلا نمبصعلا لَسدام معللا نم

 نلف ليسألاو * محبو لد ىوحأ تشك 5 رعاشلا لام ذوعلاوهو ىرين أن عهفافتلا

 سلا هبيصتال هلالءد دوج وهو لاق تمن .و ا هاك نانطملاو نارهظلا ب لخدام ننزل

 رعاشلا لاق ضرءالاالو
 سل ك و هع

 لخدلاحانلا تالمطتسسم نم # ص هريغنب وس ئاوج * لوما هق قولو

 عملاو ضاع واهس لدينا ةلخلا و يلا هور ماعلا ريغ 1 ريغص 1 ”اطرّخُدلا و

 لت راط لكخُدلا و للغتلا و لسخداا و سايقلاريسغ ىلعءاملاه سف تندث ل يخاَشدل

 ةرشعثلان'برعلاناسل - 1



 !ادكهلاءلخودلاو هلوق

 ها ررحورطتاو لصالا ىف
 هيد هم

 ىيبصم مأ

 (لحف) -- ماللافرح لادلا لسن 6

 رم عجب تفرع كلذ لك عمو هرعأ لشدومرعأ لت كلو ةكرمالا ىلا كلذ لكفاشب

 | هىعأن ابى نإ خلا ثيين هناو خلا فرغ ةلدنا لوقت الا ةئاطن'نإ كّدلاو بيذ- ملا

 | نالف لثة نلف تيكسلا نا لسد ل خد وهفانواكهزوما فراخ اديىذلا لحرلا لمخدو

 ا هروماق لخير لخالد هريس بحاصودّست ءاطبناك اذاهللَختدو

 ظ ىنانعللا لاكو نطابملالخادملا لكُل ورتخُدلاولخدلاو ةنطبلا ةلخودلا وهن ص تنمو

 تنل لطم اذهفرعأالوهدمسنبا لاك مهاب صان ادوية اسم

 >1 سب وبا لو تا بو

 ١ لاقو هرم لل دمهنن ةددعولا 5 لافو مهرها ليخديو هيعأ أ رب

 ماقد

 ا *ءااذاو انههةّصاللا نونْدّدلاو لاك 5 اوردغذا نول هع 35 سقلا وها

 (لخ و مكتيوا لو دافنمتانالالعاذامللاو اقورسموالوشدم ىبنماعطأ ١

 ظ ىراشنك ونامعنل انيةدانتةثب دحىفو لك ل خت فالخد ل 0

 ىفو قا هيف ناكهنامهان أ عيداسقلاوٌشغلاو ببعلاكي رعقلاء للا 0 همالسلا

 ناهتقمقحو ريثالانبالاق راسل يدر ماعلا ع ربر شخ اثيدح

 باعثدشن أل بْخَبُح كلذكو لخاد ل .خأدو لاا ردد ١ روما هللا نيِد فالح

 لشد واشلا نب ىوعَْديو * نال نقد

 هلوقو هلخادتةالَخدمممْلْخَدو

 لخالد سواك د ادبأ قدا هشو هلع

 | نيعلا نوكسب نلعف ةدمصقلا هدهنمب رضا ن "ال فتقن د سافالوى أ لختالودب رنأزو

 ف زول ةنضع يأ ةوخدت لو فاما مام هملا فاضملا مافأف لو كالوت رنأزودعو

 مهمالكن مو ةس .. رلاوبيعلا للا ا

 لشد رذامو 5 لدلاكناسفل اىَر 7

 .[| لاقيو مهتطانامىردتالوةنَّسحةماناما سجى رتىأ ىربنبا لاق كيرلا لكنا كاذكو

 | ةنادوكن نأمكش الخدمكلامعااوذ اوذتالو ىلاعت هلوقو يعم لعد لحدهفرمالا اذه

 مهل موقباورد ل ءانسدولاق اكسو عيد واعد عيار ةلالاه ةّمأن مك ىه

 ن وذ حاج زلالاكو اهيلاإ :كسقناممالانو-هوع رد ةومكشلقو مسن :راكو امكساراكو

 ا



 ند (لخد) ٠ ماللا فرح « لادإالصق

 لخدملاو ىداولا تازنو للا تْدءموتدبلا تا دورا ف رسفذحي :وهانعاف لذنم

 قدسص لدم تحد نايسال يي ون عنا اوُحّدلا ع-ضومول اولا غلا

 هيدشْلجدملا و قْدصلَحْدمم دلوقت لحد نمل لوعلاولاخذلا م امذب لَكدملاَو

 ىأ سرا لحدا 0 لاك ل اولا ومرة سره هسفلتدي راقلا

 نالاّقي ناكخ لاو نسا ثيدح ىو: ِبهْدَلا نوه كلذكو اهدومث قي لفلان

 لّثدْما فالتةامدارأ لاك ةيئالعلا اورسلا ف التخاو حرف اولّحْدْلا فالتخا قاغنلا نم

 نال وه د سج ىلو ىذلا لخادلا فرط ازال هل ادو ةريسلا وسو قب رطلاةرذ جر :

 ىذلاوهوهد رشامي فرطلا كلذفنوالا هبناجأد اسمر زوما نالززتثا ذا لُجرلا نمنيمالا

 رازالا ل_سغيدارأريثالانبالاق هراَزا ”هلخ ادى يو نئ اعلا ىف ىرهزلا ثيدح فو لبسي

 كرولارا زالا لح اد لبقو ه رازاال هد نمو نارا“ ءلخا د عضومئاسعلا سيدار ل سيقو

 اذاثيد كا فو لي وارعسلابحرلا نع نك 6 اهنع لا دلاي كف هريك اذمهيدارأ ل بقو

 هنئاّحام ىرديال هنافهشا ارفاهب ضفتمأو» رازاةلخاد ع زابلف هشارف ىلع ع عجطخ؛نأ دس ًادارأ

 لخادنمهّتشاح 5 ازالا ”هلخا دريثالا نبا لاق هدسح ىلب ئذلاو در ازافر :رطارمدارأ هم 5-8

 هلامشبامزأف هلامثو 8 :فوراز اذ_تأمرزت ومما نال هتح راح ودها خاديمره اامناو

 وقم ىو م !هل_جاعىةهسلخادقوفه #فتيهبام عضم هرازا هاد ىهو هد ىلع

 ةح يع لكما را زال هش ارذىلا اراصاذاف هليعإ هسقن نع عند دو هلامش: كسمأهرازا

 سو و 5 * رهو 8 3 1

 ع ىنلك لخادو ديلان ةلوغشمريغاممال ضخنلا عمو انميوهقلع هايلخادلا قءثورازالا

 هنال هل سالك زج نضج لس ىلا فورظلا نمودو هب وبيسلاف لخادلا

 , و 1 3 رم ”لخادمهضر ىفاملاقي اضم امو ا هر_مُقَنٍضرالا لها داب و لح رلاودملاكص دخت

 عارلانبالاقو لخاودلااهعجنو

 ليلو ايبا 3 انمالغ“ ٌنشرانذا كرف

 هل ع سا

 لت ادو * ا « لافأك اه تكلي دبل 7 رسل او

 ع وم ةد هسلو وسو 2 مهو و

 هلخاذيهلك الئ اظب ودا بدعوه يول اس 5

 5 دقوا هتتطاى أد دول يخلد دوهتشدو هتلشدو هتلخدوهتلخا تف :رعىلابعللا لاكو



 (لخد) ماللا فرح * لادأالض 5

 9و م --

 اهلا-دواهؤاصعتساهءاراذا *« اهتايو ا اف"الاب صعلا نم

 -95 هه

 ءالعتل و 0 ى اقعلح دي تالف رد زالا فّدالىأ أةيطيشلا لحد اللوق وعي تعصور ىلع

 سوم ور

 الّعْفااَّقآلر ملا ثالحدك 3 الحد ند لدعدب لبو

 نورعباك انياعدرو لال ئاو أ ث ددحىفو تريتل لسحق عمن اكفرعش لاق

 هكلافاذاهانعمبركورفاذا لسد. لحدلاقي هنمأدقفلحدتال ل جرلل لح رلا لاقاذانيقناخج

 رضنلا لادادوَُحلال-اًدلا نارعالاننانعبلعت انامأ كلذ .ءاطعأد_ةف برها رمال
 )ولا نب نك فنون موك وسان لحام سبا دعسان نملحدلا

 "11 ن1 اذ ىرحزالا لا نطبلا امتنا هلَمحْسلا ىرهزالا (لقحدإ) هعداخ ىأ
 مل سس نأ هر طاخلا لمدسو تاقثلا نمدح'الاهرثك اد! /فوزح ىف ةرهجلا

 وى مه

 3 (لحد )دن لا رىلعهنمناك ةقئاد لام و ىتاررلابهقلأ ةيقوثوم مامالا مم

 2 95وو وه

 هلوق وقو هند دو لْخَدي وال و>دل خد

 5 ني 2-7

 0 اجلا 3 فئات ٠ ه لحرماو مورا حريب #2 لحدا هسا صرت *

 تيمكلا لاه صفلا سدلو لَدديارعشلا ىفناجدقو لشد لم لْعتفا

 لنج كسلا تي فىدبال و » اهعضومري ع ىطاغتت وطال

 نآدبن ريصلاوتيلا كك ةلاقيو و 'ئشهنم ناسا ددقو الفالح ئنلا لدي و

 نيب رمض ىلع ةنكم الا الهي لوعنفملا باص::| بص اثرا فرح تفذح ديا لا اينو ر

 ٠ ىرحاموت وق :وفو لاعش :وناع وماَذق 0و يلا مسقلا تاهج ون مهملاق دودحتو ممم

 0 لاق وني ىنعمي طسو ند 1 يقسو لعاوماز وو ماما وش تاهل ءاعس أن ملل ذ ىرجت

 ْ كرغلامادُق نوكيدق كفاَحْنأىرتالأ دودخم ني هنالافرظنوك ةدكمالا نمهبشأام راذهف

 رادلاود.ملاو قو لاو ىداولاو لاو هزوكراطقأو صخ'و قش ها ىذلا دود اامأف

 ءاجاموىداولا تذالو لل تءالودصسملا تدلصالورادلا تدعقل رقتالكنالاف :راظنوكرالف

0 

 ة| |
 ْ 00 لدحةج رتفمدقتدقوءاوسلا نمىعملاا بيز ةامهو اهلاد-- ومع ضعنمأو وو -.

 ةراشلاةمدخلاة أر 1 لهذا ثمللا زيدكملا ا لَقلالماحّلاو ءاهلابىتنالاو دلخلا شح يا

 1 ل حورألا ضقت لوا (لخدإ) ضرالاه حو ىلعه«--رحداذا ةيشلا تجند

 2 | ىلعلّشداو فق ضلك لبضولاو رئان جانو مقرف تفَلَرْلاو لكدلادا اراامتا

 1 . 3 7 يكن |

000 



 #5 (لخف) ماللا فرخ « لادلال ضف

 اذاف هئامنم ىلع عمان ت رقتساف نضرالا تدق خلا مالطال «لكوع ف ومنعت لع

 نمةعاجي فرب أولاق_هسيفعمدجيو قوذنمدبلا ليس عسلا»امنمهناللالُزِبدَع وه
 ءاقتسالارذعتل لمن اواعّشللالا اهتم قتسدالو ءاملا نمولختالءاضلختا تدك دنأبارعالا
 لاذ لسا مالفل دول اوقيممعمدولاف لتسلا ةهْوَف نماهيفءاملا دعيواهنم

 ةمرلا ىذلوقك عضاوملا امس عمرا هرك د نم* رشا هدا:عيامامأ قديس
 0 4 آىديتس ءلحخدلاىلا 5 كلام اجر ىناكب أتش 3 ءءاذا وسه< س دع

 قيل ولات اك سنا مهس ..| هيلع لغنوكينأ زوجيدقو سنا مسانعضوملا ىمسنوكيدسقف

 دشن أوكا رعالا نا نعل -لحدلاو اهمئافصوا متام ضاسل كل ذب ت .مماغاو ةفورعملربف

 >2 هو هوم 2117 اوم * سمس مص سوء9و ا
 عزاب داكرالذ ملحد فو عقبف مركلار صب صرخلاو »* عمطلاوديزيو ارع تمن

 ةوقفديزيوا ارتي ةوقذال قذف عملو اناا مهل تلقفام-عيهنىأ عمطلاو هوقو

 ق كرت يلارسأ تق ق واس وفرش ىتا ةيكحصرا لوحالاو ام انامهل تلق كلوق 0

 ةعساو لوس لبد ايما قاعات تاذلوحد رو اهلا اعلا

 ترَدَحاذااهلَسذأرئملاتْلَسَدو اهمئاوجءاملا لك 2 ريو بياؤملا

 لسبقو ىثرتسملا لاجرلا نملحّدلاو اهنع هك لبالا ضرامنلوَدةقانو اسهناوجف
 نيوسىألسدلا نبل حدلجرو نطبلا ضيرعلا نيطبلا نحدلاولحدلاوريعوبأ  نطبلااميظعلا
 بْن نحّدْلاو لحدا ىرهزالا. ثدبللاسانللع ادا ةيهادلا لّدلاو نطبلا ادق
 30 قذبحو سيك اهلا حلا لسبتقو التل حددفو ثسللا

 ص وضادار هسا واع ,رقىلاه وبن قالة نالفسانلا لوقنع ىبدالا

 ةاملقلا و رج اديَصاضرالا ىف 2 7 'راصقت ادار 5 اهنأاك ف ةرخاسؤر ىلع تابت ليحاوذلاو

 دست ى ذل لاقت و تقلا نامل دئاص صن انلوحادلال_هقو لوداداهد-او

 اهلدقوأو هل حاودزكرو ءابللا بلا ةلابحلادلا بدئامرو لاحد لبحا ودل ءابقلا

 ' كلذرك ذب ةمرلاوذ لاق حر ا
 ' يي

 اهلاذ ديلا عئاصم »ص ام "مولا اسنيم

 ىألَحَرو قعنالف ل-دلاقي ىرهزالا هريغنودءابلقلا دئاص صخيلو لاحد دئاصلل لاقي و

 ةمرلاىذلوقمضعبىورو دعاش

 ىفا ذكه ملا هوبسسن هلوق

 باو>-اذ._هلءلو لصالا

 سانا نمطقسو لاوسلا

 ررذهوفظوأ لاقفوإبق



 اذكعرهدلادباهلع هلوق
 مك فدل_ثيو حسنلا ىف

 اهتسكوا|تلط وأ اهتلعولعأ و

 ورم م ها ةناوزلارركأو

 (لخدأ ماللا فرخ ٠ لادا لصف م
 5 2 م 0 4 8 هن - ياا توم 0 0
 | نهذا!لاحدلاو هتلحددقف هري-غو بهد'اعهتهومىثلكو * قافرلامظعأ نمدهلاحد

4 

 دشنأو عاركهاكح ب هذاا ءامل قو

 اهلّجور هدأ دبا م ىلع * هب ا

 دما ةغياتلا لاق و تانطاو فاداك مس مءاوهو

 ا ارو نت يسن ربو حمران مسكون

 ا روشللامىفالخر وهال شد ولاء ِبهذلا "ال لاقي بيذهتلا ِبُمداوشلا لبو

 ا 5 رلالّحددقلاة رو اهنحباونرثك رفا ىومسايعلاوبأ لاق

 || ل-طابلاهنيبزتوةسيلتوسانلا ىلع هبي .وقلالاح تم وى رخآةيصلافولاه كلذ لعفاذا

 ١ اهنعهتلاىذرّةمطاف بطش هنء هلا ىذر ركن أنا ثيدحلانفو سلو هوماذا لحد دق لاقي

 ا نيبمالو عادى ألبوم لاقفلسوديلعهقل لصد لور انديسملا

 ْ اذااهاَج دورا لج رلا لسدو 0 سل اذا لح دلاقي طلاالحدلا لصأو لرعأكءلع

 قتيل فس عستي م هكق يضيق حلا ((لحدإ معأهقاوُوْجدلاو لدا وهواههماج
 مو

 ا اهلفسأ رأيا ِبَّدَح ضرع وأ فرب تحتل وذل قو ردسلات دن انعرو هقىشع

 9 كيينتو .نالخدو لوحدو لاسدو لاسدأو لحدأ عجلاو لغاستلاو درا اولانمكلذو و

 || ةأرملا هيفل خدت هلعجيبا ارعالا توبي نمت َبرو لحدلا فتاّحدىأ لجدأهمف

 : ا | | تييلاربثكى لحدا هنعمتنا ىضرةرب ,ره ىلأ ثيدحىفو ديسعول لاق لحاد مسهل تناذا

 أ دارصمل جر ىنا لاف هلاآسالجرنأ هنعهقا ىنرةريرهىبأ ثيدحفو كلذ ملا كأ

 نوكت هوه الانس لان 213م داو رنا تملا و نيترو
 لاق هبلاجعابللا ريسكو اهلنا مل وشاب اوف نوكي ةيدوالا كانو نضرالا ف

 رصىألخدلانمذ وتاموهلاف لحدا باننا دموءابللا بناوحةريرهولأ هبسسفد سعولأ

 ١ هئماب دواز فاعضوماهل عسو ىأ رسكلا ف اهل دان ورو لاف ريض ذلك «ابنابناجف

 : | ىهواهنملُحدريغَتاَس د و ةريثكا 9 السوء انهدلا او وءاصأ ناتي اردقو ى ةرهزالا لاك

 وأنيتماق ماك ضرالا كسا هنم سلا بهذي ضرالا تدتدلا مندا ونال
 نا

 لي 1 طوس عش ةلحو قدضل ةر ه و اوُسو ًانسع فرست م ل كلذ نم كَ أ

 ضال بفدكا رلاءاملا نيم رسساداءانملا ىلا تفعل تيهناالف الد دابتمتاخددقو اهتبالصلةددحا

 ل



 كذا (لجد) ماللاف رش « لادلا لصق
 ب ببببببببببمبممببا

 س5

 ؛ نا رطل ليل صر «. ىقاسطكام لراحرالوا

 رداونلا ف بيذبتلا .(لكبد)) ىهنولا ليدلايهاداج « حاملا تدشن أوأليد عمو

 هنمرمثتتاامفا ارطأ تدفرو ةتفع ا ذإ ةلكي متلك دو كس ركود م لاما تأ

 للا (لجد) 300 0 نص همر ةيصح تصح كل ذكو لاق

 هيسح معلق هيهالط ريغبلا سدو ناراطقلا,برخلا لَ 57-5" نا ارا لحدا

 ريعبلاو سلا كلذ ةرعاشملا ىفهتلعجاذافليجدتلا كاذف عجبأ ريعبلا د جيشاذاو ءاّنهلا

 ةمرلا ىذا ىريئبا دشنأو ناراقلاب ونا لّجَدْلا

 لحدملا ريعبلا لثم مسسَع * ىيولاخ راصملا وددت اهوكو

 امالثلذ نم رهن مسا جدو اع وشلا لجدو. ىدسولا لنا ايفل تلا هللا هلال

 ةقرعم ما لدوري جتفاانة لد هلحدىفىنايعللا يح تضاف نيحاهئادج ضرئالا تضع

 ليبدو مالوفلأريغبتءلحد تربع لوقت بلعثلاك دادغبر م لبد حادصاا فو قارعلار و

 بذكلان الك لدن موهو بدك ل اجدوهو جرسو لح رلال بدو لدن م بعشتمريغصر م
 8< و 0 س89

 لجاذلاو نوه م سانو لقا : متاخر لا هلد وهو "هلو د مون وةيطغل

 نبا هيذكو هرضموإ_بواغاو باذكلل اميسملاوهلاجلاو لاسدلا ىهسدي وِباَذكلا هوما

 لطابلابقلسا لدي هنال كلذي ىمعس ةمالاهذهرخ [ىف 000 517

 ىديمنالليقو هرفكبسانلا ىلع ىطغي هنالل قو .هعوججةرثكبض رالا ىلع هنالل, لوقو
 لاجل ارمسفد بج [سيل هب هولا نبال برام اعملا هذه لكو هيذكل كلذب ىمم ةب ةبوبرلا

 بهذلاءامبتملَط وهج وم فيدسلا كملت هولا لاجل لاق ع ىلأ ريسفتن م نسحأ

 هياوصلاو ةيشاحانهتدأرو * راسها اًوههلوةىف سنن بكلامالا هعّجس دحأس لولا

 هيدح ل موهيلعهقا وصولا عبدا م أن كلامالا ”لجاَجسد لعدم بيل لوقيأ

 نيلاحدةعاسلا ىديتب نا لاقت و ن دو هو من وباذكى ؟نولاج نام زاارخ 1 قدركيلاةةييسلا

 ىدينامزلارخىف روهظي ىذلاوهو ثردحلا فلاجداارك ذ رركتدقو مهورذحاف نيباَذَك

 وهنباَذدك لكىرهزالا سيلتلاوبذكلا هنم رثكيى أه بغلاملاة يش ؟نملا قو ةيهلالا

 ةمظعلا قف رلا ةلادلاو لادلاو هيذكبقحارتسي هنالك لذي هل بقو نولاج دهعجو لاجد

 دشن و ةرامخلل عاتملا لمت قر رلا ىهلبقو .اهلهأ ةرثكيضرالا ىلع ةمطع ةلحددقرو

 مسنلا ىف اذكع نار هلوق
 هعصم ها ةيفاقلاررسو

 اذكهةنص> هتيصح هلوق
 اذهب هيلع ومسنلا ف
 ه:هرمزو هلوقو ررف عملا

 لا ىف اذكه هنرصرصو

 ردصملارك ذنودبانيديأب ىلا
 هعرصم هأ لصالاررحو

 زلسا لسعد ىجلا هلجدلاو دل وق

 سؤماّقلا بحاصاهرك د
 ةهملاءامللالخدةجرتىف
 للا لعمرو قاتل

 سكت ميما قاهزك ذيإو
 ها ررذانهام

 اذكههملا ءإ_بوهو هلوق
 ءده ىلعرتعت لوح فلا ىف

 ما اهررش اناشالا



 دروألا ةكلا ناعطفلوق

 هلق سوماقلا حراش
 مد دىف سانلا نتؤدقل

 اليوطارشنافعنبا ىلحو

 معصم نأ حلا ناعط

 نافريث "الانبا ىألاق هلوق
 هأ اي رف هظفلاذه

. 

 (لبد) .مالل فرح « لادلالصذ ع

 رءاشلا لاف الك انك لاشك آل دالب د لاقي ةيهادلالبدلاو

 2 دالبدنضاوألا لوقو د ديلا بولا ٌكاعط

 1 داصقلالوأو ىلَتولاريدَهلا نب ةماّسيرءاشلا اذه مسانأ ىومالارك ذىربنالاق

 ظ ار اروح اكو «٠ اليوطانأت ةماما كنت

 0 ليذلاهب و ى ردا اونا ا ولو ادلبد دو ةلاصمملسو | و اوكلهىأ ل دمك دلاقب و

 ا لاندلاو هوو نيسجرسلاباهالصا ضرالا لبد بلع نعتوءاطلا لب داو لاذلا.لب د

 شضرأو دوتادوحثو نيجرملاراهدطص الوبذوالإ .داهلي ب نضرالا ليدو هوحنوني بسلا

 لوددأا لوا دا تيس سنمو هللمدَو هتليددسقف هندي *لكو نيج رسلابت حض ةلوذَم

 ١ قارالاق امضتران“ التمااذاّلبةوهفألبدربعبلا بدو لو قتناى الديان

 ا طضينال كلذ نموهو لوا لإ هدلاو قفار ركاهنت" الما ىأا يقفا ص ىلع ىترتسا اج دراولايدارأ

 ا ه5 عمو ود

 | | لوا دجى لولد ىلعهتلا هلدراشتم :دحفوزهجتو قو حما ىلا اهنال لولد عم اوزهكو

 | اهعّطقفا نم نوورتب اوناك لوند ىلع هلا هلدةاطنل اى دٌءامل سو هيلعمقا ىلصىبتلانا لاق ءام
 ا

 ليدجراواهنمّوذار -1اقال أيل دقفقيتعلاو اهتم علا ةكرادم

 راجل اوريزتستاداووهو ليود عجب ىهلباو لا رت سار“ الا نمسا كدر "ال مورلا كإ هلا

 نملطخ“الا يقال ود 0 ارواولاو راكلا كارب نسي ءا رنا راغصلا :ضساملاو

 | لب ودا نم 5 * هعمل يقال ود ىف“ رتل كلذ

 فاطان نم هل جلاد هللا ت ترا وهو ريزاستلا ركذ ةلبودلاو مرعلا بنذلا ليودلاو

 ىلا لبو مدع اليت سيلا كبقو كلذوذوأنودتم ؛ئثوأ سحوأ

 ليدل ىهو عضوم ل دو ليتنا نيس دال و تاكللارثكي

 ىسراغلا لاق ماثلائاد مغني دمية«. 5 ىلا لب ااا « حاملا لاق

 ب نو سدشنأو زنا ادمنت ةمليو ماشلابل يد

 ليدل ارو نمو اللاب «. اعقاوشب را ما قونعس

 ليلا وبيذهاا عاركنعقمابولا ىو عضوم ل دو اهببلصنأ رعاشلا اذنه ثمل د لذ لاك

 دشنأو ةماهلا ضارعأ وخان عضوم

 : ا ةيواعمبتكو ريكي الريغصلار اجمل لئوذلا حادتلا ىفو راجلا داوود من ا مهمع

 اتيت -



 (لبد) ماللاف رح ه«٠ لادلال صك 00

 نيورع ن لد يدل كلذك سقلاد_.عىف و فادح نبةيمأنيليذلادإ ثمرات رتنبدابا ف و ةاتمددز

- 

 ةعيدو 1

 نبه اني لوتلا لمت ف قو هلئمد ماغي ةانسني دعس: هه هزاع وو واولا ناكماولادلا

 منية فيكس اراابةعي رفو باق منيب للا ذلذكب باتو

 نمل اومدي نإ هلثم داي دبع يديلسلوذل بانو ةبَصنب دعس

 لاك ىف مالكلا ىف يلا ةردا خالدا بسلا ,سيقلا دبع نيو

 لودلاولاك ةناك نمل "ىلا بو فمزو م همواولاحوتفم هلا دوسالاوأ اود تيكسلان با

 لعولان و لع لكدلاو ل دلا مهلا بسني سيلا دبب «ىفلب دلاو ىل ردا مهلا بينا ةفشحىف

 نباوهلث داس 0 الا ناك ام « كلامنببعك تد . ىصالادشنأو سرع نيابة ييدشةس ود

 موقلا عقوو ل لما 71 عدباو ةيغادلا لولودلاو هن وس أكح قالادميلا ةيسنلا لج .رنالاد

 35 ودلابى ألد الانام اطعر ,وظحمت نسا نا دع زخثيدح فو زومهمريغهيءاجىرهزالا لاك

 هلأ بتكون ل #00 هراكلاثتْدح لوك اذهودئادشلاو

 مام ةث5م

 هعباصأب ا ععج-اهليدو الب 0 دو اهُارداوةمَقللاميظعتل مدَّتلاو كعداصأب

 ىلإ ارعالا نا ءليدتدحاولازقلا نم مشل ل 3 «اميطتوأ ءازوملاايألبد * لاك اهرتكو

 ديرما اى فلات تأيتنملوقت غو غلا نمل لما تارا لاَمدلاولاملا
 2 همسف) م

 رمت مر ل + ماك ى ان“ الا لاثمأ تبدو

 اهلعف سد عمو هيض ند 0 ِح و ورنب عامنز داب امو ارعثدد->ىفو

 ةيهذلا ل عجهنأدبرب اهل عراد ذاهب دو ةسشلا ليك ب هلافراشمملأو ل كف

 نيكذلاه ىلارعالان با نع لكشا لا ةقانلا مقل نيعيف

 ادجاسنيتعكر راكب زرحالو 5 ادج اهل تي امي

 ىلعبصا هيو ل ؛ادلبداولاقن هاوُعاَو هند :اكلنب بطااغاومخلاو لك اناهامم

 00 اوعقوديزوأ مهم ؟ن م ظالتشاق ىأ لولودف

 يأودلاو لليد ارملا تدهمهممو لك الغش ىأليسدل دلاقيو لودي لاقي ءاعدلا عم

 راسك لم دو حار 1 ىذ ليدل :دخاق ].قلمل !نيماعشي دف و ف زوما ف عم ءاد“ رلسدلاو

 ةيهادلاهلّسدلاو لبددقف عج ئث لكو "هل: دريغصت ىهو ايلائاهبحاصلتقتف فولسا قرهظت - 57 , .٠ 2 -كك_ 0-37 5

 ديبع كأن عىره هوما هاكح ةيهادلا مهتب اضأىإ 2 1 مهتل دلاق»ي ريبكشلل را دو

 (رسشع ثلا نرعلا ناسا 55)

 هيلاحنالادنئاو هلو
 اةححرت لع سوماقلا حام
 هرك ددقوهحراشلاةولود

 هنا ىلعءاشس هدي سنبا انه

 هعفع هلاك ها زومهم

 ىفنادكهءازوملاانأدلو-ق
 ءاروللا ىرخأو ةددس

 هعيوعم

 ةراسع تيبلاليداهلو-ق

 نزحارلا لاف هلي دة ملا تمع#

 هعصمهيتك هأ تدبلا



 (لأد) ماللافرح * 0 5 5211

 84-0 اسودو عه 2 ىو

 الاووال دل ادب ل ًاددديس نبا براقمود-< ن ع نال اذلا ارعالا نبا ىثملاة عرس ف نوكتدفو

 برعلاهعةنامفهيوبسدشنأ ب ناقمو سوه 3و ”لكو فعضاهفةيسْشمى ةنلأدو

 . . هنباب طبل ءالاةنسلأ ىلع
 اكتاوحىلأذلا ىشمأ انو 5 كاين اودع

 | أ نمدم *مىف سلا اكىذلا ىمملادلا.ثالاذلاو بذا ةشمهبشُ ةيشمىلآدلا ىرب نبا ىحو

 ْ كن

 | لودلاو عارك نع بألا ضيأزمهلا كير صتب نالأالاو هلدحانال دوالادلادسالادو طاشنلا
 ه9 -9

 |ةييشتيود عماد تاعئلاك ةيودلثدلاو فو اي ا ود

2892-0 

 لئلا سرحت الا ناك ام # كيتو وب

 | لاك لثالا نعي اذهربخل مف ىلعءاجامسا ملعذال حب نيدج لاق فورءملاوداذهوهدسنبالاك

 او سن نالا اذهب ىمسملا ىلاو ىنفخالا لام ىرهوجلا لاك تسلا مسا اب دفع رينا

 اني يا

 الأ اذاةزمهلانال اواوتز ههلااوبلق كولا دوسالاونأ اولاغاعرولاق ىرعرعىلا بني اك بسنلا
 28 21 2و

 ]| لافونومدومفون روحْنّو-ىاولاه امةضحناواواملقتن أ وف.ةضفةمضاهلمقتناكوتعتفنا

 أ ستاد ترمسكاب تب نا ترم.كلنح:بتزملا بليل دوسالاوبأوه ىلا با
 : لال نبدت ناخب سل نبورم نبال :نورم نبل اولاف عسي وليقلوقنأ ا املا

 أ لئٌداوهامنا ىناكلا ركبنب ليدلا لاف رعت ىسع فريخأو ىيمدالا لاقت ةناكن يركب

 5 ل وقد نعناك بايبال ع رشق ىفاريسلا دمعشولا لاق ىربننا لاق هزذظزاجلالهأ كر
 هه ته

 نيل“ 71 نموها نووغبةرصبلا له ألا ةاوشلا بنرشير جا عد ىّددلا دوسالا نأ

 نون لئلا لفلان ىلع لالش ةنا نب لثل لوةي بيحب ناكولافةناك نركب

 ه-5

 1 0 مب دهم ىلا هددسب درعسوبأ اىورو ةكرد مب هع رخنينوهلا نيج نببلا

 ةيآك قلئدلاو «ايلا نك اس سيقنمليدلاو رواة ربفل ل اه رتمملا

 قاسكلا مم ناب رودخأ |نمكع اج و نيرصيأ اور نب ىسعل اوقادهل اهزومهمد دوسالا 5 اطقر

 أ ةزمهلارسكولادلا مضي ة ناك ىف للا بيبح نيد لاقو ىرب نبا لاقى لولا دوسال اونا نولو د
 نيدادهن.ليدلا* ايلا ناكساولا دلارسسكب دْزألا فليدلاو اضيأةعزخ نبنوهلا ىفكاذكولاك

 دير

ْ 

 أ ىهابعم نين ةرمسكلا ىلاوتلالاقثتسا ةمسنلا ىف مههذم لع ةزمهلا اوكف م_منًالاكوداد نسال



 . (لأد) ماللاف رح * لادلاو ءاذئال دق
 د17

 هالك لامنا
 لالا ى د ”هليذولك ليس أ دتو #2 محاشي َلاجرلا داطصئدوُمل و

 - حب 2. 4

 ةماشلا لاما
 5500 00 ص #ةر 9 - '

 ىلا_آلا هسبمل درا وذ هاني مرا # انهعاب 3 تار اع در 6 ر اذا

 ' نرعلا ىلا

 ىلافتاهنقلايني_حارهمداتقا اك « اهلالد مر اهنم ذاتي
 0 ١ ءالسإلا نمىلامللا

 لائااوش الا د نم ميمي * اصلا ىلا ارم نم ىذا

 مالاوخأ لاما

 ىلاللا شع ءرلابسسلاو اوت موقلا اذا ابا ل ناو كأتاَعدقو

 فشلا وتلا

 لاخلا اوٍبضعلاب موقلا ضعب نَضاذا *« لح :ءورملا الاىدترأالو

 دوربلا نم عون لاسفل

 ننس الاخ تاو 5 3 ةداسلس ل وخلا ترمصن اناث او

 باصصسلا لاسم

 لا اذا لام ىلا الإ و 3 قولك ناب فام

 نك

 لاه رنا ذو ا +: تاحلاو ةيالاًلس تثامو

 عضوملالانحلا
 س و

 ىلاخ هب م اظعلا مص نم مريام #3 دكهمْلك فلملا ىف انا

 عطاقىأ

 ىفديز وأ اتوا دادي ددقو لا أذا 1 (( لهل لادلا لصف )

 وسلا كو لما شمول فلنا يش با 0 ىهرانالاة والا لأدأئذللتادزمها
 بئذلا لاقي له نمل مدن *اكهمذ سو ردا راشد منال 001

 هذلأدو»تلأددقو لّثَكناللءادملانزوتلءاًدماورعو لاهو هل لوب هلك ًايللازغلال ادي

 ىف اذكه لالا ىذ هلوق
 لانود.لاخ هزعلو حسنلا

 موتك هم 0

 كاذكو زعل ىلا هنا هلوق
 اذ_م,فوجالا نملاخلا
 يعم مأ ىعملا



 (ليخ) __ماللافرح « ءالئالمذ 6

 | نالت -رلا بر ضبا ماصرت نملع أ لش اولقو اءذكو ةمسقاطبالى أف قاؤنالوراسُالو
 |ٌلاللاو تدنلامالاو لو. باعلان او تننطأم لع دمف لع انغال لاو أ اعةدنع

 ١ 0 ةتلقنمم قل توكتدقو لا *« لادا كيو همالالط7 ف رعتأ * لاق عضوم

 ظ رعاشلالاك ةئيدملاءاقلتل بج مسالاسلناو

 عزان ضرالانماهاونواتنأو هب عقاوذلا ل اجلا لامن إكجامأ

 ثيمكلا لاق هلعفتاعفو هني رابان الف تا لاقي ةارامملا هلا و

 وذو : , 0 و 9 و

 لمشالا ىدنلا ىفاهلياخت .» مهنا مومهللوقأ
 رجأنءالوقو اهيرايتواهرخان:ىّاهاباخت 2

 اك اثردصلاوسأللا فال ىدمأف + تاكو ضرأ ثا اولاكو
 | ” يب مرت مهنع عك اذا موقلانعنالفلمَكو توششا ىأ تام اوق

 | ىلع كلذلهفا مهاوقو كلذو ذولا لك ىلع ى أت ايَسام ىلءىأ ناد ْثَدَلَماماذكواذكُ فا

 ١ ادا لكلا ل اهي نم ل الاون توشام لع أتلمعام

 اروك ذماصعلا ىلعّب دي هم .انمالُعلاررام لياخ'الا نم

 | ضرتلابكتاو اهب الكرمل لاقي 5277 واعمنبا بش الا مسان لببشلا تعجب امغاف
2 . 
 ددسالاق تاغت ىمل

 92 س و  «©همء#مهد اور 3

 وعل همسك ا تي

 ِْ أ لايناو لح لا فمنك يك يلام وهاي تالا
 سمو ت

 لادا ىناعم عم شت ابن هدهولاف نمنأ الذكي

 ىلاإلا رصعلا ىف ناك نامز دعو »* لا.هناين نو هسا الظأ فرعتأ

 ىشايملا فاثلاو ناكملالا لاخلا

 لابإلاو ةرامالا نام_سمذ "ىلع + كطْلَسم بابّسلا ناعيرلاسأ

 ءاوللا لاسلا
 لان اووهللاىذ عب رملالزغلاو ٠» املا نأ ىوةلل لشاب ذاو , 8 8 5-5 3 ب ع ا 0 3.



 كوديك ا ل

 ركفالبفيطتس لاما ارت م: .ىناريعهريغىلاةأالحأ 0 5 2 '. . 0

 فرك ةالب ةستقنامدشنأ ىربن بالاك هدي ىلاخأ الخس أ ةياورفو لارلاوهلاسكتا ارو
6 7 0 54 

 اذ_هىفىللاقي لاق هنأ ىوحنلا سذون نعى حتا مالسنب ا ىثدح لاق هنأ اح ىلا نع ىدوءافلا
 هر ه2 - 0 ىو راع ل

 اناس هنطتف ما ملاورب ريطلل بصذت دوس ٍبايثاهيلع ةم2 لاخلا حامعلا ركفت عع ر كف هالا

 ةرماءلاحةباو رو اذكت «لامتوادكبب لامس راصفلايمأة تس ىجلا ناك نام عثيدح فو

 باش اهيلعاسشُح ََن وبصل اوناكىمدالال اك نالءحامه وريثالانبالا نيعل ادوسأي لابو

 بصتس "تناك امنأ اهلصأو ضرالا نم ىجاهلخا دام ألءيواهاربن ل تامالعنوكتت دوس

 زحارلا لوقو همذ طقستالوانا ذا هنظتل تاعورزملا ىلع املا وريطلل

 رظتخم عارّتاليخا ماك 31 رطقلو رت اطاهأاع

 هيرو عر هةر دنع ىارلا هبصئيا منال كئردارأ

 مام

 هبتشائثلكثمالالاقو نر الف جاريا ضرالا بسلا ملادكتاو هوتي الف بئذلا

 دتناولاعادق ةوليخوهفكذلع ا

 ةودوو 59 -

 بانل ا 5 د

 ع -- را ااا ا

 رج أن بالاك هبل دوع ىلع بصي دوسأ اسك

 ليا لايشك ل هضرعَتو “بلا نم لام لكان

 لئاخاهدحاو ةديبعو ألا هظفلنمهلدحاوالسارفالاةعاج مكسنا قو ناسرفلا لكناو

 كاي مهيلع بَجأو نيزعلا لب زنتلا فو فؤورعماذهسلوهديسنبالاق هتيشملاتكدنال

 ريسجلاو لاغبلاو ل_كئاوزيزعلا ليزتتلافو ل وما لمكتاو َكَدلاَج 000

 َناسر ادار ؟ف اضل ف دح لعاذنه ريثالا نبا لاق ىبكرا هللا لمان ث يدا ىفو اهويكرتل

 بودل |وقو ا اهئنطل و تا ازاحملا نسحأن ماذهو ىبكرا هللا لمح

 عت اقللا لطَبامعالكو * امهالّمَحَتَمقاَو والانف .

 لاب أعبد ءاقللادنعىأءاقألا لطبهلوقو نالاجونادوسأناحاقا امه مهو ىعداتت

 هال فقاوالوهالمترناستالتالفو فرعأو رهشأرخالاو ىأ ارعالا نا نعلوالا لويسو



 (ليخ) ماللا فرحت « ءاذنال صف م
 وي سساسا جساس

 ءارغلا لاو راهتلا ف ضن لقي لي الارعشلاو ب ليخ "الا سدر فراهنلااذا حاصلا اكو

 هلوقامأو لد ا الا هعمججو لمخ“ 4 ىعسو

 د ع 9و ©

 لأمه باب »* جرم حاس ودعدقلو

 أن ا سرس الام هر روم وةشنخ فلي "الا لشم مهاكىأر' 1 م مانرعد

 ا لامتخاوذىألخأ ا كربدةنلانوكينأز وديدقولاه ةغللا ىف هفرعأ الو لاك لات

 ! ِْ | دصالوهيلعٌضقْنيِفديس هنأ ىرف هسفن لظىلارظنيف"امسلا ىف عفن رب "اطلا لاب: لامشنا و

 ظ زجارلا لاك رتل قرعاص ليشالاو هلظفطاتوهوأش

 | قيخأو ىدرص ناقش 1 ىلا هقلاىلاوكسشأ 3

 | لاخلا دقو تبادل نوكيزملاو عطاك ٌلاملاو ناالاتحت نار ع نادرصلاو

 ْ لاه لئاخوفو الاخ

 لاخلا ىذأ نموكشتول داكلاوكست ة0وليل ردع سلا ىلا

 ا ةيالولد عي ىذل . اوللا لاسملاو هرو صنمولأ ريماللدمعب اولا لاناو لانا امد نمةناورفو

 0 ىمع'الالاق لافنادو رب نم دش اك الاللا الا 5-5 اراالولاك لاو

 د ريعبلاو مصالح لامناو لوخفرك :مالاو: أ لاكناو « اا لو

 ' | يندب ربالممبت * ايبا طرا كلو * لاق ثاليخمناو مضضلا

 اليخت هياعلكوريسالان ءالاندينلاناو هزيل ىلا ناو مسهل لوقعال أو

 | تبر ىأريلنا نمآلاخ هيف تلو ريدنا نمآلاهبفتاوكو ريما هيف سْرتوهراخاامهالك

 ل اوقناكى بن هيتس لوو همست ذكدأهريتوه هيَ دلا ليك هلع
 تمم هم «ه#نبمل 5 2 0 و

 | ملسحلاو ةظقملا فك همست ةلانكناولاسشتاو َقفضفهنمدحو نييتفهةنيسوروصمفهنروصت

 ا أ
 ا رءاشلال اه ةروص ند

 بوُدكَل املاح أنْ 3 ثكأالا لزانب سلف

 ىأهتلابخو هلام تدأرو فايلاو معسل ةلايكلا ولاكلا و ةأرملاةدارا ىلعث :اسنا ليقو

 5 ةرملافناسنالا لامس كاذكو لطناكمارت“ رو لك !لايكنا بيذهتلا كلذ نممتعلطو هصخت

 ىممالا . لايحب لاقيلامكوهنلظلاهشئشلا كر صارو هلاك ةروص مانملا ىف لايحو

 دشنأو_ ناسنااهنأن ظبئذلااهآراذا مال بوذلااهيلعقلمف عضو بسس لالا



 ةي نط ما ل
 < وع

 هملق نم سنلاباف ُتْبربِدقو »* هينا ٌبْحَوُباَشلا ىَدْوأ

 ت29 عك

 «ليخأو حا م جالدا دعنا لاهالي ل حالاو باشلا لاا وهو لاخلا عجبةلانيارأ | أ :

 ئدلا اس غلباذا ”لياخكمو م اضرأتدحوو سكان تابئلاّض رالا تاتو |
 ل

 رعاشلال اق اهرهزح رخو

 هما

 ظ اموءاشلا ىرئامىت جومابر ا 0 1 0

 اذاث ْتاكدقو ل يكماضرأاندرو لاقي و ٌلياملاابصلا كاعد 0 2 ةموكنبالاقو |

 نسر طلاقلاو هلع دقو هيءرتست تدلل قعمعشت ىلا وتلا لاتاو قرت ١ ظ
 .. غاعثلا لام نبلا بابثن مىرهزالاداز معانلا وتلا لاخلا وتين

 زعءامداللا ن 0 5 0 منادرب و :

 ىألادنا: نرد ول 200 ذعار ا هيق 9

 ىهرو
 لييخلامللا اريغصت ةولاخلا اوهف صخ# وا صال لاقي و هرم فالو ناليذاريثك ظ

علاك نوفل 0 0 ودك ليخكلات نوف
 ّ لا عجج وهن اليخ هيلعت ةوبنلا اخ فص ىف و لوُد

 هجر نال. شريك مالا ةالصلا لعوب ىلع سلا ثيدس >-قو دسحلاىفةماشلا ىشو | ْ

 هب يوبس ههحو كل ذاو لاف ناليشلا كلذ. ى ها ١

 وهو قارقشلاَليْخ "الا ل.قو هوغو قر'الاك ءامسألا لامعتا لمعتسا مد
 ريع ةريدرعسال هنالاقي «ريعبلاربد ىلع عمت وهو باعث لاق سمول 0

 ليخالا ف قدزرفلا لاك كلذا نوم اشتي اسغاولاق رو لزخالا
 ور -ه - اا ظ

 المخأ ٍبيقاعُيلاربط نمت قل »* دارت هت هننتغل امطقاذا 8
 و

 اضيأ نطقاذاىو ربو هتئانبطاخ نق امى بنفارعلا بطن مدر عش ف كلا كر الا |

 : هله حهمصن نمو نعله كب عفر نمو ىالكلا ءلرذمنب نطق حوذمملاو بصنلاو عفرلاب ْ

 3 هتغلبالالب ىسومبااذا « هلمولاق هتصن ذا نطق نمالدبو ا هينتغلب قءاهلانمالدب |

 قالو ةفرعملا ف هقرصيإل مم منو هيترعساذا ةركشلا ف فرص وهوامهمصنولالبونبا عفرب | |

 تان لوق حب ول سيصملا نمة فصل صالا فدإ_هجيوةركنلا | | 1

 اليخ كيلعاهيف هرياطاق ىيشورومالابىل رأعو ىيرذ 0 :
 سم <ت < 00

 حراشلاه ةبلخلا هلوق

 مدي فلا هور سوماقلا
 ىرهوهلا هدروأ دقو بلا

 ةملخلانا ىلعادهاش بلخىف
 هينتفةعاد ذا ةأرملا حرفك

 عود ها

 "رام كلا ىف ىلاءاغصلا
 ةفورعم صر |سدقارعلاو



 (لخ) ماللا ف رح ده ءالثال دق 010
- 

 لاغوذو داس رفرقولاخاداو رثكلا هلك“ :لدخلاو يل .كناو لح "الاو هاليملا وءالسللا و
6 0 

 | فرس ناناَح كلن أطخألم تا ئامس لاو تأشام لكسانعنب|ثيدحرفو زكوذىأليكرذو

 أ حاصلالاع ربكوذىألاوذوهلاقي لادلناال قبلا ليف بدرع ندي شيدحفو ةليختو

 ظ ْ لا ”لْفَعهمفر ةدلاو 5 لاهل باش نيو لالاو

 1| ٌبحميال هقلانازيزعلا لي زتتلاىفو ريكلاوهامناوابوث انها دنا لءج ثيللا ن"اكورو هنموب لاق
 . | نم فتايىذلا لوهت ا هابل فلل لاما قصساوبأ لاق ريكتملا لات روُسلاحلك

 أ
 وهلاقيو مبّترشع نسسالو كلذك اوناك اذاهناريسح نمو هاف اواكاذا هسا ىوذ ش0

 زحارلال اه اضيأهلءشوذ
 هم ©

 ا دوعلالو نأ ا »* درولا مون "لسا نمىشع

 | لاتخادقو بلاوربكلارس كلا اومضلاب ال4 را ناقتي دايخ هزج نمشي د او
 | 6 دع 017

 َ أ لوتنفةقدسلامأ ْرحلا وةقدّسلا ها يامال للان مدخلا فو لات عوهف

 1 ْ اما 9 لتس مهاوهوالا ًامدشاههىل ل ةبالو ارك رثككتيالو هنا بة هلق اضسلا
 اا 0 هي 2 و

 د اا | هل ءدعلا سي تيدملادنمو نانو قو ديوس هنأف برخلا
 أ

 ا

 ظ لاق 3 لذتالو لاخال درَاذا 01 هلوقهنمو لات ىألاغلحرو هثملعتفاو ل عفت وه

 1 نم هلريظنالو هسفني بمال وذ لئاخأو لانو بلَقلا ىلع لانو لن انولاخل جرو.ديسنا

 : أ لات لك دفوا مكبر ىلع قلي الوقح قوقل بالرب ادأ لجرالا تاغنصلا

 رعءاشلا لاق لث :انوهفّلحرلاَلاخدقو

 لقد هذاملا كلا دكت او 35 انتدساندستنكناف .

 1 ىورولاق ةكاحو كئاعو ها رزاق نانا ةعابو عناب لشم .ةلاخلا هانا عجو

 : هان 0 ا وفرك قي ناتج ناكر لاق لو لاخول عفن الءاللا مضي لفن ب هذافتببلا

 أ انغاوعالوللاهسايقولاه ال. .دئامهلوةلانع ىر هوذلاو هرك دامناوىربنءا لاق كانه ا

 ا |رعاشلاولافايشسموعبنافبيشاولاف ثيح ب شماولاها؟ لايتْخالا ىلءالجءاهمفواولا تبلق

 ظ لايتالا ىععلا.1لاىفىدس *الا حاملا نب خالق ولاك سقلادنع نمىل-ر

| 
| 

 : ه<ب 2 ثم وع

 ىلاخو بابشلا فىحا ارتدةؤو »* اهاك دعم تيقلام تي 1و

 رعاشلالوقةذمو ةلاخعجو لئلا 2الحرال لاقيو بذهلا



ْ 
 إ
1 

| 
: 
 ا

 5غ ظ (ليخ) ماللا فرح « ءالتالصف

 ةوعع. سد هدو هد ٠ ظولدع

 000 #3 هيد لالا

 دشنأو معلا لانو ا اهحَو الس ا خو لع نها بح نال ا

 رعاشلى ربا
١ 

 اذكره ماماذا# ىضيالاخ # 0

 ملا تفي "ليلا بيذهلا ف و ةرطاماهتنسحا بأ اراذا يلا :ليلا 7 لدا ويلا ةباصسلاو

 لاا ادقاولاك 0-5 انآاودارأ ذانلامناباص.لالاقيدقو لياكئاهععب و ةءاصسلا ش

 انشأ دقو فلاب 3 خت هذها ولات اه-سفن ةباصسلا اودارأ اذاو ميملا مضي 007
 2 : الماس إس ةهساتاصمل ه5

 ليضفلا ماايعذزالا واذ تيوتدعر رمل ار تلضوكعوا اتكشأو

 ساق

 كيخلاقيبيذسهلا ا د ىأ ءامسلا تح دو 37 م ةباصت 22 و

 ريسخل لل ليت انالفنالاستي ل .ةكوهفاقلَخ ناك و رطل تما ٌةياصسلا

 تاخأدقو رطمللا_مةالَحىأاهلاخو اجا م نيس ا امورطملا» متلات كا

 اهب ًاراذا اهلساو كف املا لك انقو 0 2 9 اذاثآنأشو تبْخأو ةباصملا

 نب اسال مم و

 درزمنب ردك لاق لاك ةلاّثلا ةناصسلاو رطملا 1

 لاق ه راسم فضال باص لاشلاو ب لاما فاقكلا ىفتاعماللك 5

 لو * اغيثك اطير در لاخلا عفر 4 لاركدلافو 5 طمس لاف اش

 ماهّشا ل ال «فرطمالواراام هتيسحه ستي ًاراذاىذلا باصسلا لالا

 تدَقلا اهتلحاو ةياصسلا ٌتَْس دقو راتكا قيل مهن ىأ تننظى أ تأ نمل عفت نوه

 ءامسلا ىف ىثراذا ناك اهنعهنئاىذرةّشئاع ثىدح فو ة ةرطاماهتيًراذا ةباصسلا لالالا 3

 ىأراذاناك ملوهملعهلا ىلصىنلانأ ةياوزف و رمل مف لان ًالايتحالا هنول ريغتالامتخا

 اًضراعو اراب ةهتئارك ذاك هلعلامب رديامو لاقفهكاذَت درك كقةشن اعدل ا و رد ةول يع

 رثالانبالاق ملأ ب اذعاهبف عب ره نجا وعتسا موش ىلإ دان اثم ةراعاز_ه الات ميدو لبةنسم

 ةاهمتوكتت ا زوصولاقر طم ايةقملالا ةباصسلا ى هوةنطآاكن نظلاوشو لسكن عضوم” هلابخلا

 ةف.نح وأ هملعهدروداب زو أ ءاكحقرعلا لاك او طل ا كلل لبا

 لجّرلالاخناو ةباصسلاهيبشتلا ىلءهاراوهد نبا لاق ناعم فنك اذاةقانلاتلاخأو

 ليا لادناو رطاملا باصْسلا وهو لانة اءاهبشت تيذهتلا فو قرين ملا

 (رينعتلا برعااناسإ - ؟9)



 لاعمال اوت بيذهتلا هل |وق

 بيذهتلا فو سوماقلاحراش

 رسدكللاب انالبخا ديزهتلخ
 يعم هأ ررحو رظناق

 لو<لههملارطت ىأ ماها لاهتساو ماهزرلا لت نو ماها ليم ةنقهطش دقو ٍ

 (ليخ) ماللافرح + ءاملال صف عع6
 5 7 ار لل

 5 وهو 1 .٠ و
 روثا او بالكلا فصاى جربلا اضاف 00 0

 لوح أن شا دبدحط طاقس 5 !متاتراض هقوردنع طقاسن :الوخأ

 || بهذىرهوملا لي وكوب رسكك لوم الوش وكيك روف لدسلا
 ١ .يارعالان با جتفلا ىلءامنيوا دحاوامن الع ناسا امهو ا

 || الاخ هيفلاخأو يا وشما املج 4 قيل ىريخلل لت هلا و ةسلقلا لولا

 ا ركح يلو تول و وو تلمس اى أرب ن مالاخ تالف قو اودعو نمو

 || وهام ىردأالو ماهللا لو فرع الروصةموبأ لاك كايد طلال اوخوبيذهتلا ءانملاىف

 لازال ايزو الشال نما نم”لسقنالوخو ماير عضومءاليودلاو

 أ (ليخإ)تأ ها مسا لوو ةفرطامببدَش بكن مةأرها مسا ةلوحو كلذ ىمس لىردأال

 | لستلافو كر ولي و وانا والي وألاخو "لو الملا كنا

 تأدّباناف زيولاوءادتبالا ىلع ل خدت ىناا!هتاوخ ا اوتننط نا نموذو نظيىأ الم

 ءاغلالا فرب رح لاك ءاغلالاو لاسعالا نيب 00 رخو ا مطسوت ا 1 تل امم

 رونا مولا كان جارالا فو 3 دعو مْوللاَن ايجار أ

 ىشعالاءاغلالا ىفهلثموى :ر بالاك

 اال تامل كاَذَلا ضار ا ةدومنمانندب 3 قباتلخامو

 | ااا بلا اوبقش سف لوقو كانااامىأ تورس امشي دخلا فو

 اديز هتَلشِلوق:بيذهتلا الامعتسارثك ارسكلاو سايقلاوهو فلالاخنولوةيدس أو نو

 دنع لاك لد عسي مبرعلا مالكو لَك بشي ملثملا ىف لدقو انال_ةملخ وهلا

 ساشلاةيناحلانأءانعمو. هوركملا م- يك واقل تيرا نونا راش مخبر داس
0 

 ىلا لمت نموت ملك نطلاق قلق ه دنع لذ لاش 0 عم! نم مهل اوقىف 'ىناهنبا لاقكو لسأ

 ةسّرفتو هئظدإ وردا همش لمحو يا رلا تاختسساو رعي ىأ

 لد أ كبالعأ ادد عل .ذئالرمالا اذهل يهب هديا يثلالانأو ا .اعلشو
3 

 نيشب رمسغن هر 0 ميس انا تالا ماها ل نق ىلع ىضننالذو لكم ىأ

 رج أن بالاق تاءمبكفأ دقو

 برو



 درا يف

 5و (لوخ) ماللا فرح هي ءاخلا لصف

 موقلا ار ارو مهلعحترب , ىأءلايعود)هأىلء لوك نالفلاقي ئذلا فاح لئافتاو اهانا

 كلذكوهيلعمامقلان 22 و هساساذا هلو َلاملا لاو شح رو عسي دو باكي ىأ مولع لون

 لاخدقو هلظفامملاءىذلل ىارلا لئاخلاو فسئابلا سانا أيما واو هلوخأ هتلخ

 ارِهْلاَح سلوم اون نرعلاورودةموب لاو د طرافول" انهو هف « دشنأو الود لوك

 رعاشلالوقهنمو ٍيحاصْنم ىأس رفا

 مَع ءّر أولاد وشي * اًسموقلا قاطناهلّبصَي ظ

 رخ [ناكمىىرهزالادشنأو هريبدت ىفهرواشي سئ رلاةردقاهسراغل لوقي

 2. لا ول راسم * ايلات نملبالاىلامالآلا

 محغااولاملا عوابقلانسسحلا كارلو ع را لوا او لاما امال |ءاعأ رلا لإ اونو

 له دنع ُنوَلناريثالا نبا لاق نوت اعلار .عناثي دح فو برعو رتل لوح علو

 لام ئانو لاما: هنو ةياع رلانسحودهمعتلا ولان ءاهحالصاو لب .الاهأب ميقلاماشلا

 7 ركل عج مسااضيأل اوذلاو هياعموةيودربدي همست ىلع مايغلا نسحب ىأ لامن اوو

 الو له ىلع لاو الود لود لاحدقو لعق ىلءرسسك. الدلع افنال ا عمت سيار حنو

 بو هلع سوقا لوس نان ردت هدهمتلرالوكودهعتلال البو

 ىأ نونلاءا:و كيل وقي ىممالا ناكو .انبلعةم الا ةفاخم اهباندهعتيىأ ةظعؤلاب الون

 هب غاتلا ملصملاوئشلل ده نما لئا ناو انهمَناذا ص الا عب رلا تاوةكاولاهاميرو اندهعتي

 ةظعوملل اهفنوط دن ىلا لاخلا بلطي ىأءابحلاءاناو<:باوصلاور عون لاك ريثالا نبا لاق
 ىرينادشنأو شيملاءاوللادناو ماعلا سأف ل ءألوذناو اولمق يلع داكيالوا يق مهلعيف 9 ١-0 هو 2< هو : 5

 خامشلا لاك دوربلانمعونلاظناو » اهلاخدحون ىحانفايسأب « ىثعالل
02 

 زءامدّقلا نم ور كادىلع + امهردنوعبسولاخن منادربو

 امهرك ذ دوربلاوءاوللالاسكناو « لادا نمدوربلا ىنوهعرك أو *« سقلاؤمالاقو'

 هللاىضررمعا لاف ةدط ثددحىفو كانهاضي أ امهرك ذنسو ل .خىفامهرك ذوانهىرهوما

 ريكتاذا لاّبخاوالوَ لوح للا لاخلا ةيريكس الى كياعلوُحتالو ل ديف والان اامهنع
 مو ل ماا د

 رامملا ديدملا نمرئاطتي ىذلاررمشلاوهو 5 "رمى لوخ !لوخ اررسشلارباظتو لليختوذودو

 لَا 0 اناكود> اودعباد>اونيةرغتمى الوخألوح ؟موقلا بهذو برضاذا

 كنس قف

 قاذكه هةوخاهتتخ ةوق
 ىوععم ها ررحو لدالا

 اذككرملا بااغلا ناكو هلوق
 بءكركلا|اذهررحو لدءالا ىف
 هعفصم هأ



 قاط؛ ئىطف ابو >وهلوق

 5 يأ , ىل اريسنلا ىف اذكه

 5 وررحو اطقسانهل علو

 ههه
 ده < ٠

 ىناذكهاوب راشنو هلو_ق

 رظثاو ءايلا ميضصتب لصالا
 ىميعم ها ررحو

 (لو+) ماللافرح »« ءاخلا لصف ان

 هريغلافو ىارلإوهو لثاخ عموم“ ارفلا لاق ةم'الاوديعل | ىلع عقي مساوهو است لودلا

 ناسنالا ىلاعتو هنادستتا ىطعأ املوكناوهدسن.الاك كسلقااودو لي وختلا نمذوخ موه

 هنأىعأ"املاىفاذه لش هنوكمالولامعت.الا فدرطاناو سايقلا نعاذاشءاجاموهوءاوس

 اولا ناهد و'الا نمفلالا برقكلذ:هلعو رئاسو عئابعجي ةيسلاو ةعببلا لثم ؟ى مال

 ترقام فنالا نأ كلذو ةعسااون 5 واو كوكا اولوداو فذ تحاذاف

 ىزالأاهنع 0 اجلا راولا بالغلا موس كلذ ناكواهلاءايلا بالقنا ع رس ءايلا نم

 تيعيعمهاوقفو راحت ِ#لا فو فاط ْئطىابوبوالاناسكتسا اهغل أ" لا بلقةرثك ىلا
 هموم همود <

 .هذهلثمناك اذاف ا نال و 0 تدعاعتي- مهو تصحو

 ةكوطاو لوذناوحخ ميمصت نم ميلعّوشأ ريس ةعبب وخ ميمص) ناكءايلاوفلالا نيب ىلا
 انركذىذلااذ_هلحالو اهلا اال لعيأما معاهد ردكم تالا مرا وادع ةيوطاو

 اواوقيلءايلا ىف ميمصتلا ذهن مئثمهنعتأن لو اَوُسوُمحاَواووَيْعاواو 0

 ىفءابلا نمدحاو فرحءاسدق هنأ ى عاوب راشتو اوعبامت :ىن_عمفناكن اواو الوا اوعبتبا

 ةلرتءافج نم هانرك ذاملاوهتس اولوشي لاو في است عجاوناَنسامهاوقوهوالعمالا تأي لذاذه

 .٠ 1ك ع 00 م م نا لاب اضم

 ادانالفلوءالؤهلاقو »* م م رو »* مكتلاوأل او مدخلاو دييعلا

 لح رلا ُلَوَحلاعو هعام ا هانعمن الذ لوح موقلا مهلوقىفءار هلا لافو م هرهقو ديبعلاك مهذذتا ْش

 | اه كوخ اذراس ذل ككلمى أ الامدتا كاوخو مهرومأ كل ؟ىذلا حرش جلا لاخي لانواوت

 ررذ-لوضي لا سوما.قلا

 ىفعقو ملا لاوخوءلوق
 ىازلاب لازخو ع رقةجم رث
 ل.دالل اعبت هامللادعب

 هتك, انهامباوضلاو
 هعورنعد

 ١

 00 أولجرلا محن لوذلا ل : اوحامهدسعلاث د دحىفو

 صاعل اون خلب اذا ةربرهىلأ ثي ده_:نمو ةياعرلا نتليقو كدقلاو لولا م نمذوخأموهو

 هي

 لوذسا و 2 ومنو مدخل مم | ىعب ادممعو امَدَسىأ ال اوسهقنادامعناكن ثالث

 ىلذهلا لوقو 0 00 0 0 مهذذعا نالف يف

 كلمة معن هلا هاوسو ا روك الوةلاخاولاك دقوملأ ىلع لذي

 اهارأ

 تن دوك, دقو لئادحاولا همس ل جرلا لوو الاوخ أمهذحتا نالف ىب فلودكشساو لودعالو الا هل 9 نسا م ل ا ا ل 9و

 | كلذ ف ثنؤلاوركذملاو عبجلاو دحاولا ةيشاسملا ند مهريغو"امالاود.بعلا لوخاو ملام

 || نمئاسنالا ىاعتهتا طع أ/ملوتكتاو باقلا ةيعادهنعْي وقىذلا عضوملا اذهىءايلا بلق



 نفل (لوخ) .. ماللافرح ه ءاخلال ف
 222222 آآ

 ائهٌلصالا ىفاذكب مه هاوق || ناو رلاءانغلااهنعت مب ع « ةرارقلكنيزقتسي ل وطاح

 دق رم يطا لاو اهو و لبالا وباودلا نمةفئاطلا ةفيطتفلاو ىداولا ىاعأ نس ؟اورلا

 ةمرااوذلار ملا ن 5 0000 ىو لدط ابيل هد اوةلوطْباو

 ترو سأر هجرت ىف قيسو
 هسبصم هأ ناياورامهلعلو

2 

 لّدَخنيعلا نملاجآ لبط 0 اهبتادسسساودادع ”الاةنمتعد

 نمل.طانكنكلذكر عمقا تاما ادع ءالاو اهتكرتىتاااهل ازانمىبياهبّتَل ديكس

 ةاّرمدن ملايات زنيدعسلاكو لبالا
 ه هه

 ارمضلا سول طن ىدو * اس

 كوخ ,لوقيام عمستال[ كلا تااقفراَو اًوُدلاكس رع أ دقناكواكلامماخ ًارمعزملان قع ىربثبالاق

 ل5 تلات لوقأ مولا هبا: تلات ىلإ لاق 5

 هو رود رىهس مدعم ع

 ' ليالادرو دعساءاذكك ام »+ لمس م دعسو دعساهدروأ

 مك 7 تبطاخ رب يلا نادودَن مةملعل تن .ةادهماهل لاش ءالهوردت

 دولولا ةكرامملاءادقم « مك دلت دس موراوتلا اود

 ليطاَنحب ام و ةقرقتى ربطلاو شفلان متاعانج ىشو امسح ماهلدحاواللمظانّحو ٍْ

 س>وةرقب فذ د ليقمنبالاق ضم جرم ْ

 ٠ وسوم "”«

 لطالب حر ردو 3 اهطصديناذ دولا نم عاملا داك

 لد ,وطلا نرهلاو لي وطلار ركتصألا لوطْدلاو دق ل تيااذدي طاَيِدنا بوقعيلاقو

 لوو وتاني وىدنو ذل دونا لا محا ةلاخلاو مالاوخ أ لاّكنا «(دوخ)

 رك ذولا لا وخأ عم اوءلوق ىنايعللا ن نعامهالكةوُوُتِولوُوُحثكسلاوةذاش ىهو ىفامسللا نم هنمةلوخ ولاول عل

 قدانو عوج ةعرأ انه لاخانب الا ةيالو مان امهو مات لاقيالو تلي مهو ملا عجب ةمومعلاو ءاهلانىثنالاو

 م ركع الو 0 ا ندعو الان متذتذاممَو للود هل هفالو ذاوٌوُكناردصملاو

 لئماضي ا لاوكسالاو ذا كلا رغالا لوم اوكلاخر غال لمعَسا لاقنو .اهلاخ

 هنمو هلعوزغياسرفوأ اهزاب وأو امنابلأب عفتتيلة فان ترم اذالادلا تلبيسات

 اولغياورمسنما تاواوطعياواع د ناو * اولود لاملاولومح نا كانه رهزلوق

 هوو كو 7 وهف كو 09-2 ممد م

 0 جا ميسم دوو هلا رج ا نايا

 .595-و

 0م مم 0 يي ا للالسلا



 حراشلاف مسالم هلوق
 مكمحا: مسنىفعقو سوماقلا
 سوماقلا قوةدح .وماءايلاب

 هينك هأ ةيقوفلا ةانثملاب

 رت

 فاد كح ؟لطنللا هل آو

 سوماقلا قو ل_.ءالا

 اهررخ مالةدازب”لياطناللا
 هويصم هينك ها

 (لطن>إ) -  ماللا فرخ + .ءايللالصف نيل
 )ودور و

 ل سايفومدص عش ور اوه ع يطع ١

 هلءاف مسام ةغبص ىلع لجسدقو راطسسدسع و هدعض رار اول ء ف طعم لاهل نكي مىأ

 ةمئاكىفذخأ,ءادلاكللاو هأهلاج عابضا (جرعثيسأأذا ا«تيمكلا لاق حرعلاوهليقو

 كسلا نم نرمدلجتاو ةلومت ىلا تاع لاقي نو رودياه اوقف لوهت الا

 الفاو ةقثل مصابا فرعأو كعمل بار اانا فرعأ الروصنمو اق للا لنم

 فيعضَلمْنَح لحَر ةرذعلا ةلاثنللا ىلا رعالانبا (لئنخ) منال (لبنخ )هيأبعي

 نطبلا ةمخل كدة أسهاو ناظدلا نرسم ناك اذا لّدْنَح لجرو مدقتد قو ةغلهرفءاطاو

 || هنالاقي داولتْشَحو اهنطبءاشرتسال دمحم أعبضلالاقي هنأ دبع ىأن ع ىورو_ةمجرتسم

 عبرم لاف عضو ءلّئْمَحو هتعسل كذب ىعسركيى أ نب نم طبرقدالب يف
 لثنحنطننمثمرلاتاذبتنأو « ىصحلا ب سَء تدعو وا كناف

 ظ ليفطلاه نطيل اًةمظعلا لك و القءفيعذلالّمفلناو لّمدكناهبولاخ نبا نع ىرب نبا ىكحو

 لدحر غإشللان اص مدألا نم هه ةيادجداعسذا ىدعسلراند

 مامر (م ربهشلا لاو لطرشيكوب و ليسو نو

 املبع) اله حور نت اذا لت دقو ءاقحلا ةأرملا ىه لسقو ةيذسبلا ةباكدلا

 دب لتس حرشبلا امى أل سدح لو كلان مبرطضا " لجرالن
 | ش دشنأو "ىف نسلاوهو ْ

 ٍليلَتْنَح فيلا لَكَ »* لضم 71 , راجت إ؟دق

 ل
 ا

 ب برها دج اناربت و ليلَسلا كلذكو ىكاملاعب نبل ليشلشلاو هيلو ىأ
 ا

 ءاسن1لاتلاكو ف.سلا,للَمشلت هنا لاقي فيسلاب ١

 | لياّشْنَتاو ناس ايلا ل 5 هلاسؤمف ا

 بتاشنخدتو ةيقيا يفوةتسمليلَتش روع و لبالاوساثلا نم نما لَنا ل كنِلناو

 ىهو نسسلا ىف تّدءطدقة .ارعأ تءعبو لزابلاْن ملا لبالان . ملسيلَشْلتا ار ءالا نبا

 م هم 1 ًّت هَ

 هل ,وطليلد سمان و للا تعنلاو ف ارق اهنأتدارأ ت تتفعضو تاشن> دق لوق لوعت

 | ايعانرتاكت او لثمل قام الثناكناف ابعانرىرخاواث الثة هل اتينا هد ويدس لعج

 ةمرلاوذ لاه باضسلاور ةيلاو لبالا نمط هل .طللا (لطنخ) كلذكوهف

 ليطانح



 ب ل كني يبو ف يبين يح بر لاس

 عقواذائثلا هيفى ريال ىذلا فلا حجما رثكلا ارصشلا ”رإجلناو اهتنل نم'ىش قع واهم

 ةرقب فدي ريهزلاف ناك ام مح رجحثلا هيفركعضوملك لبا ليقو هلطسول

 دّصْرَم لكن مثوغلاةامر ىو + "هلت لكَبِيَعا نع ضمنت
 تدلمو ءامة عدم هلمجتلا لاقي و ةغيطقلا لما ميسم تون ىلا هله ضرالا ل حلاو

 عخلاو ماعتلا شير". هلو ةلاتاو لّكتاو ضر الان م” ىطوفالا :-.نوكتالورعت

 سشارخ ى أل وقو ةقيطَقلا ةهليجلتاو" ءلذتتاو ليجتلا

 لي عاعشلا ف عيضتلاَوي وف * هناك ىحسمشلا ىاَربَتَطو /

 عاعشىف نان" الا هش ل ةفيطقلا لك ىركسلا لاقو لج ماعلا شي رالاقبو

 ارماو عالق لع رخ وتاب اهضاسىف ةلاكالاب مشا هد ل يجب ىو ريو امسهدلا

 ءاسكلاكف هم وثلكتاو هلخأدقو تشمل لك ل اوضه دوسي

 ساشنبوربع لوقهنمو 0

 لْفتالعتام اوك لاءأمطن :٠ اهقوفف رش مودلاك نعظن

 بامْنلا ليا لْمتةوصقلا ضسسلا 0 اولا اعلا لجللاو ضال
 2 : دشن“ نوما

 اهلجواهرجانبلا طخ « ةسشعلعف كردانلتاو

 ًّث درقو ل ىفاهتعمقا ى ردا مس تدلل ا م اهبايث اهلج

 دوسالا ليججنا ليقو ناك وش *”ىأنم لج هل بوث لك ىه هو ةفطَلا هل.هلاو ليجتلا مداةداسوو

 هل راسمر مها لل ل هلأ ق دعم نلخدأةلسمأ ثيدحهنمو بايثلا ند

 لقولاق لمس ىذا ب وثلالودارأريثالا نبا لاق اهنهباصأ راحتنا نيب عع ىلع

 ىأ لة ثييَشوهلاقي هثئاط» لج را هلو ةئيللا "نإ وسلا ضرالا ىعو ليج ىلع ميدعلا

 لاق هبزاكو هرارمس ؟ىآ هنالك نعْزأساو ةولهللا نسح عميس لو ةرب رسلاو ةناطملا ثدمْح

 نضانلا نم“ رلذسلا ءّلجماو كيلا ام اوةيلسجلا ركن الذ لاقل جرلا سعأ نطان ”نلقلتاءارغلا

 ماعظلا ن 50 اهريغب ليحتل و نيابلاهوةورا ِر ارتخلا فهعضو سلا لجو لقا اخمصدحاو

 هنن عطا لب :الاوهاشلاو ل_للا تا اوقو ناسنالا ل صافمقذخ[.”ادلاقلا او ديرتلا نفد

 ىسشعالا لاف كابيوأ قرعهنم عاقب ىححرسالو قرعأ !عطقب ىو ادبو



 قدح ل اتاكلاس نم هلوق

 كهسو ققد ةج رثؤف

 لاملح و ققدتاكهاسس

 هعوصم هأ رخ امن هلعل و

 فاذكه لم ىورب وهلوق

 ميجام لهل ءاوؤسنلا
 هيسصم هأ ةناورلاررجو

 وهاذك هبوص للا هلوق

 ىىذلاو اطويضمب اهنلا ىف
 هيدعتحامعأاو سو ماّملا

 يل ىفةغلل الملا ْن وكلا نازسع ولاق عج عج لأ دج نوكمف هل اىلعل الر سك ا

 (لج) ماللاف لح + هانا لصف

 أ هبل ىف فالتخالا فلانا ناملس نص :> ةملسىلأ ةجبرتىفةبدتق نبال ءارزولا باك ىفو
 هلوقامأو زن بويل للخيلاب دونم هنأ نارعالا نبا نعىورف

 مو

 هلخآلا قرش وول ضب * لج وشى ا نا

 فيكى ردأالو لاق فينبلا نفذ ىنعأ ةخعحا 0 "الا نأ ىلإ ارعالا نبا معز هديسنبا لاق

 هسيلعات هجر وا ىذلا ام اف لاه ًاطخازه# لع ىلع 2 ال ”لعفنال لل عج ”لخألا ثوك

 مباضسلاو لمرلا نمت ةيرطلا ىهوبابطو يكل الخ ىلع لس رسنكت نأ خلا

 هينا ىف ةغلللا ىلا فرعأال ىنأالا فورعملا اهساسقو ” فول أملا اهعج لآن وكف فيسلا

 ىذلاو بلا لانا هديسنا سوقتلا ىدسر

 || لاكي ىذلا لاجرلانم * غيلبلا ضخ قاناشيد لا ف هوقو سوقلاةَيسرولظفنوكي
 مخي مالكلا ىفق دشتي ىذااوهرب مالا نسا لاق اهناسلبذ لكلا ربل لسنا ادب مالكا
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 :سلنا رومسس ى هلاقدو ل ةشوقنم ةداد لكو

 رعاشلا لاق فورعم لان ملط او لدلكتاو اًملاهماس 8 *داكلا5 مل ميلي رهتامل

 .ٍ لطفا قاسمدار ١ لدتا قام مربلاىآلم * لاكو يه للا توم هيبتا ةقارب

 ءاسنلا لخالد حا وهنمرودقم و لالا ىف ةغالدلللاو لئاطناكلاوكيلتا وةرو رضاع

 +  ندودمدم وسو

 تسب ةأرلاتدقو ةرملاهسيلت ىذلا لامقللاو قاسلا٠ نملادللاعضومل ماو

 ه«لادططنا قكدتاكلاس نمهلاكش شرا لم :رالازخلتاو دن وشخ هذ : لال لمرو لازملالا

 ماوه سارعل اوأ لاك نسحلاوبأ اور مسا ناك لو معلا نهةيلعامذخأ مظعلال_دلّكو

 لج توصل اورك ذا لماو لاي هلَهاَستالىذلا امقاسلا لنا ماكل «(لخ) ن 0

 دعا وعلا ىلعر 3 ذل نمار 2 ذلالماَقتهلاب وّةعد حو تاكو اوخ لمع

 ىذهلا لْضتملا لوقو 2 ديالو فرعنال

 ظ لم مصعملاف مثواك » لمه الاءلزنملا فرع له

 ارك ذهتااورك ذا ثي دا فو ضيفألا لماما لوقلاو له<#ىوربو قضفسردي مدارأ

 هعضواذا هيوصل لاقي و هتمظعلة سهو هلال+ اريقوهرك ذيتوصلا وضح ىأ اذلماع

 ةيالصو طبعن حبر 8 ل 3 ليقو لُمرلا نمٍضهاغلا طم. ملا ةلليملتاو هع لورا
 ةءعوو

 بهذي ثرحن 2 امم يوب رهشلا تشر لدر ليا لبقو تايذلل يك رعو

 هعدصمهينكر رش ةزمهلاب
 , وقيد بترا



 02 نخل مالا فرح ه ءاللالصف
 ٍ هو

 ٌليطا لل اوهلوزهملاو لوزول خ نيمسل اوه لول فلا نال لول هللا الق لوزهملا

 ضاخائناللاةءاو هد. _س نأ ري و م ةشملا هنأ ثددحلاىف ميلا

 ضال انا للا ل قوةوق ىثنالاوركذلا ضاخملا نبا "هَذا قو اختل ارعالا نبا مبا قيقدعنال لع

 اذكه ل ىئنالاورك ذلا وه لولا م هللا ىل رعالا نبا لاو ةئممسلا نعي "لحن رق ةللاك صر هب ألاقي 2

 ضان انبا) لسفلا(و) 5 تداراد توج ل و ل لَتتاو ليلقناو لوزوملا سومانقلافو خلال اىرطهمف تو اراد ىلادلا بوث اٌلناو ىئازدللا نءامهالك لدنك ٍ

 ما (اضيا*اهمىهو "هلاك نال فسار ةقرهرفتناك اذالاهلهولاَلَخ َبونلاعيو 00

 هسصمدتك لصالار ,ُخ 5 05 . هك 111 او 1 31
 : 2 ل 9 سأر لاب هةمقنعلا فقرعلخلاو لبالان م ىتنالا لنا ىنامعللا لاقو ”رز>ىثنالاو ضاخلا

 لهم عدملا ىفق دعو 3 لكناديدشداهملا ديردنادشنأ

 اضيأه4كلاقبو عار نعةريخ االاةلاخ ليقو لح هتدجحاو نانسمالا نب ماعطلاةسيقب او

 ان نمهجرئعامىأ هنللخو هللخو الع اءتالفلاقيو هلك دقوتلذآشناو لالالا

 نيب لخداملآدلاحز زربنبالاكو ا لو كقددحو لاو لثموهو تكاد ةئانسا

 دشنأاوهبهتاجرخ ألم لالدناو ماعطلا نمنانسألا

 للجرعللا رمءارانت ىلع هي .لرولكن اس نءهيفىاش 1 ا

 ؤخاة قتلا نم للا ثيدحلا فو للك 'الادعي لاكن دتو لانعتلا نم عقب ام ضلالات او

 جتفلا لالا و شطعل اديدشلا للا او .ماعطلا نمنان_#سالا نيب امحيا رخالل الانا لاهعتسا

 لالا تءلطأ لزغلا تلو 5 رمصبلا لسه غلب ى هو مثلا جفال ااكم دناف للا

 علا 3 ههنطأان اوك رخو ملا لاك دسعولأ أ ءاكس للا تءاسأاضي أت أ 3

 نذح هولا او هل اردال وأ رمسبلا نسعي لالا طقتلنانا ةدلسن. نان_سشي دس فو بط مرو

 نفورتعلا اش هنت فيسسلا ن ٌةاهيىَتعيةاَطي للاي ردزبب لاق مدآلا نقلا ف مسلا
0 

 رخ [كاقو 3 املا 9 35 . ةمراوذلاة اخو كخ عاد

 ىدزأالا صربالا نيدسعلاقو
 لاللاك مهرايد تش افرق هدلا فاس مهب ىضم قاد

 رز ارسل خان ملا اريضالا لاقو "ل اهذحاو فو. نوذحآشاو تيذهلا

 اَلدلَح فو. نوذج لمعي ند مه ىيكستبرعلاو هب .ز وش ةنودو ”للخاهدحاو راش نم

 ) رسشعث لات برعلاناسأ 8 ) 5 مر 2 2 -



 (للخ) مالا فرح « ءالئالسف 3
 دمأاعاقلا طلق ا ماذا ىَدمأو #24 0 .ع لملخ نماسأب قدصأو

 ْ رح "لا لادا اههف لّتقهنال اهلملح ول هاما

 3 عيشلا باغ الا ىرهاظ 5 روت * ىبواتق معلا أترك دام

 دشنأو لّئْبمَعلا فأن عهيلقلجرلا للتو

 مكعملاوهفيس اني نع « هلاَحاوَس ورك ىأردفاو

 | نب ثيللا ناك لاق هنأهمقفلا ىلطنخا مهاربا نب قعما نع انلثئاواك ةيطخىف ىرهزالالاق

 | ىعسف هممارهلكت احلا قت نأ ث يللا بحس ةهباك نم غرشو لو ليل! تاموا اصاله

 ْ لاق دج نيل دليلا ىف رخو دج ني للف تاآستاملكلا ف تبأ اراذاف لاق لملاناهناسا

 | بارطضالا عقواسغاو لاه هسْفن ناك ىنعي اهنافل ءاذنا لاق لاقاذاو سفن ليلك ىنعي

 1 عصاخلا ليلو قداصلا ليلاتاو بيبحلا لكنا ىلارعالا نبا ثيللالدلَح لبق هباَحَلا ف

 ْ فيعضلا للا و ريقفلاليلناو رلاليلآلا وفيسلا ليلا لب وقمف ةرلا ليلك و

 دسللاك اضن 0 و لول اوهو مسملا
 سمسم « ورود 3

 02 -هناو هفيس انين رماد هليل داوس عصىأرامل

 رعاشلا لوقو رهظهسقتّدبَك ىأرذ دير برش هدب او ةشرحلا كوام نم ناك مي

 ك4

 ىف ,ءاللّئيمعلاونأ هدشنأ ا

 هلداوبل لاه ”رانأ 5 هلت تقاس نم ديرو

 شن مكهاذ 04 اهلا لج را بذهلا فنناالا يلا لاذ ا

 | ا

 اديس رمل لابوسنلا تلا

 اسما

 لد ىلا دع يب مسح 01 0 2

092 000 2 

 قو لوزير لون لخيقالاب 1 1 ىلاخ دعب حاصلا

 || لا فرعنا لج راك و مسا فتش ىأع نبك 2 نالفو ةصاخلاز ازهلا فكلذو

 لول لعب تأ مالسلاوةالدلا هملع هنأ |!ثي ديما ىفءاجامامأو لزهى أ همسجلَححاو مسملا

 1 ع 1 27 : ع 3 7 35ج
 ا ا ع اداصا لاش و همس ل دقىذااّلي زهلا وهليقف لواعغوأ
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 اماولاك 5 ار مفدمأعضربالئل أن ىذلا لص ةلاوه لب ةوبيد-مملاىفو كلذالز مذ

 لوزهملا
 .02 ةيصصخ مس



 اناس يسارع وات اووي مو يي و

 نإ (للخ).. .... ماللافرح « ءاخلالصف
 2859 سادس

 لوبقم ممنلانأ 0 5 تقدصام أوهام وان .

 ليلخ كلوقرددم لصالا ىف هنال * ءاوس كلذ ىف عسجلا ود>اولا وىتنالاورك ذا قيدصلا لنا

 فزاملارطمْنب قو لاهو ةلواذاو لاب

 25, ل كلَكْنأِب ٠ .ارباج تك اغلبأ الآ 1
 لست لف 5 رخو ,ءاشح أَلَا تاك

 لهآ ماذاامدقىوبصو « ادسش از ىناخاغلب الأ ولا

 قاهقْرَشسف رخآ الاثد دا ىفو اهو له ىفىأ اهتلتىفاهيدوبةدوعلا نسح ثددح ىفو

 سلا ىىهال ىربنبا دشنت :ًاولالقو" كل نم لالخ ىلع عجبدقو لل عج اهلئالَخ

 ةقادصلا كلذ نوكم نأز و ويلاك ان دارك دعمامكأ *مآ 1 دغمام كرم

 الا نا رجلاق ةحوزلا لينال مهضع َّيَددقو مث آلخر" ل دعس لشاعر دش كوكو

 د رلتنأر . تانى ادا وش 0 ا

 ءاوس ل و قع الو يي اضيأ ل حو زنلا نال نيتحو لا ىلع هعقوأو ىف

 لالخأ عجاو صتتلا قيد الدنا هديسسنبا قيدصلاودولا لاو ثنؤملاورك ذملا ف

 دشنأو ىلارعالا نبا نع

 مكلاَنيَراللاكنادخأو « قبل آلخأو فاد كثوأ ا

 اشي ألخ تالا اورثك اءادلناريسكف اعلا لاك دش ادو هوو او ىناك لاقي 1 نيكو 5

 0 .عضوملاةع :وذمانه لكل * قخ ناكل تضر و 5 دبلا اذهمهضعيو ورو

 ناكنملات غن نم انههلف.ل- ناعما اورزمو كلذرتت رثغو وأخ ناكم لح لت ركل هناك"

 مالسلا وتالصلاهيلعواخسن ىلع هاربا قمسهاوقو لدنك ليلكتاو لال_ ناكمب لاه هناك

 5 از أالولاق اهدصأ اوةدوملا قص ىذلا ل لكنا عمن هم همفتعمسىذااديردن الاف هللال يلح

 و لس ىثاالاو نالخوءالخأ عدلا و اليل مها رباهللاذختا وهلوق عيت ار ةلافامنالأيشابيف

 مهاربا هللاذقاو ل وزع هلوقو لكس هتبحمىفسدل ىذلا بما ليلا حاجزا تالياَحعمللاو .. سستم

 ىلا اريقفاح ام ثهذنتاى ًارقفلاهانعمنوكم نأز ر ”احولاق اههفللخالة هان ةيحيديحأ ىأاليلخ

 ل هدم هوم 52 5 0 4

 هيلاة حا اوةّدوملافهبحاص لاش دس امس ئمدحاو لكنال'ه]ةقادصلا لءقولاق هير

 مو

 ةيو»نةدعاس لوقو ”,للَ ىثالاو قيدصلا لولخلا ىرهوما



 لصالا ناذكه سلخ ا هلو

 ىاركسك بلخلا ه-ءاو

 2 هرب ملأ اوق نمفاخلا عماملا

 كلذعم و هيقرطمال باس

 ووصق هيتك ةءاوزلا رز

 (لاخ) ماللا فرح « ءاذلال صف 6

 اللحو معهتئامعاد او »* ا ىلا مبتدع

 | قاع نوكت كتاف و ما ادملا :نللناو اماعنكيلو صحا ذا رطملا للتو

 ىدعللا ةغبانلا لاكو ةلالذناو ةلولذتاو ةلاليلاو ةلالكنا ىشو لالخاهعجبو هنراعدو بحل

 " بلش ْخ تيَدَك اذا « ىلمادامدوعلا ىلع موُدأ
 1 98 وس

 بلعت ند غور نرلاو“ * ليلا دنعءالخألا ٌضْدَيو

 بحسم ىاكهتلالَخ * تهدأ نمل صاو فيكو

 ْ نةكردلاعب وللا ة ءنكب -صونأو بح مهىأ ةلالتكمتا الح تدص نمدارأ

 ا ةلاتشترماو لج رَلمدقو ةقداصملا لا اولالاللاو ٍِب روقرعد بع اومهنءل.قىذلا

 ا ا ا الدلخو
 ”0 اليا رثعخللو هيدرات منوع كمل تنم

 ' ةقادصلا لذا دش مون عبلا نلالاك ةعافشالو :لحالودمف عسبناللبوزع هوقو

 - أ دددموهليق لالخالومبف عدبالمويقأينأ ل ةنمدلاعت لوقو الالخ ل جرلا تلح لاقي
 ا لنا يركلعنافايسللالاتو قيدصلاوُدولاّلدناو للجو لن عجب وهليقو تلا

 : قذهلالوتامأو ءاالا الاوةداوملاو ةقداصُا ع ركى أرمسكلايامهالك "هل-اناو

 ناو لحم هاذ * ىنئارتولّقملاَي 0 أَمْ

 "لش ىذ لكىلا ربان ثيدحلا ىفو ءاتيئاشلاماللا نملدباف كلذ ارقتسي رفا رانا

 ليلناو هنطايؤىأ لالخ تراصغّتلقلا ترد تلا ةبحملاو ةقادصلا مضلل هناك نم

 ىفا ذنكهزملا احلا خشب هلوق

 بتكو ةباهنلاو' لصالا
 اهلنا فب هلوق ىلعامشم امم

 فقنلو ها هتلخ نم قع

 يفعملا اذهب مجفلاب'لخلا ىلع

 ةروصقمتناك هتلختالكاذلافاسناولاق لوعنم ىععنوكيدقو لعام نعت مق دصلا

 .(أ ةفيرمشلاسذهو ةرخالاوايندلا باك مةكرتال او عستمهرغلا يف سدلف ىلاعت هللا بح ىلع

 لثمهدامءنم ءاشينماهبمقا نصخماغتإ و ةسبلائعابطلاتاف داهتجاالو بسكب دحأ اهلانإال

 ىشو 26 نماشتشم لكنا لعج نمو نيعج أ م-ملع همالسو هللا تاولص نيلسرملا دمسس

 ًارباةباوريفو لجوزعهللا ريبغدحأ ىلاراقتفالاوداةءالا نم ارث ىننادارأرقذلاو ةحاسملا

 ا دما هنمو ليل اولا ف_هعامهواه ىكوءاسللا في هتلخ نمل لكما

 || رظتسلف ليلك نيدىلعلاعو أد لبلجءرملارخالا ثيدحلاو اللتر كيا, ت نضال اليلَخ اذفتم
 جوه ماكو

 رشزنبعك لوق وفدتمو للا ند وها

 : ا ىوععم هأ نوعو

 اه وأن 50 5
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 يي“ لاسباب

 تي ل

 ةممأل |وقدلمو ديكوديكا لم |

 وع دل ع

 ةغمصن موش اننا يتلا نالّلَحُأ نمالجاتحا اذك ىلا للا ٌلكلوق نمل انيدلخا ١

 بهذامت هن أكف ةن د لَ نالفىفلاق.”للدللنا لناديردنب لاكو لحرلافتوكم لدا |||

 اذكىلاَلَّتْش اورقفالافرقف' الابفالخ الاخلال ايقرلا لاقو هلا ك-وحأامىأ اذهرىلا هلتأ

 1 (للخ) ءزللا رة ءاندارد

 || مرو مرح نوكيق ماركا لاقيو غونمملا مودساو لالالا يشفلا حاتحم ليلناي ىف هيلاق

 مرح ل كفدودملا كو 5 يااهل عكر

 ْ ُكََحْءامىاسللا ىو حيوح الا ىاب قالا ٌلَح *الا فلسل !تاكدص ضيفو ديردنبا لاق

 ١ حاتم قمع أ هيلا قم ىردبلكدح أ ناذرعلا اوت د وع نبا ثيدحفو هيلا حاتحا

 ئارعالان با هدشنأ لوقو هدنعامىلا سانلا
 و ىو "<

 ارقفأو هم [نمهسلالخأ 5 هضرأب مقم نهدي ز مضامو

 ةرلكنا عاركلاعو هالك لكتاو هن أن مرفأ ودنا هلَح دس ىأل |وعفملا ةغمصن مال ل عافلا

 ةممسلا ىلعاهلضة ناكل سل الدم دوك نازو<دقو ةضاخةن_سحلا رل_صملا ىلا لكتاب

 ميئلولالللا عركتالقلاقي و لالخ عمجباو# وةعس:لدو ةطاص هت همفلاقت بيذهتلا فو
 لاق صح امهالكلَو ئاعد فلو انانين رولا

 الدقاو ءابب انكم 4 #2 ال وه نامدف مهد

 دو مفادلااعدئاد حا ادهاشكتلو عمت كن 1 لاقو

 ىَغتلا نوفا لاكو

 ندد ىلع مهنمىوطنااداؤغلاَّنأ .« مهتما مبالك خلبأ

 ىدابالار معيب طب ةلاقو 0 ؛اهرعسقىدلاو ىربنبا لاق

 اهصادق ص ع ناىأرلا ىرأ أ *» مهتارسف ٌللَسو ادا غلب

 ش سوألاقو

 مومو تهم © و د5 م تس

 لأسأو فوطأ ايف »* ريستارت

 هلو
 ا دع 03 كلامنيدع-ب ىنعأ كلامي

 ذيدشتلابلاخو لاف ينزف كلام نبدعسف ىعأ كلام ب بابوا ١

 مم هوم سدح

 ىناذكه يعقل نال هلو#ق
 تببلا ف عقاولاو لالا

 ناو ليضفةوهلب ابعت سدل
 ما ادعو امهمكح ناك

 "ل

 ادحصمس دا -



 ىأاسهلا انتحاىأهلوق
 اهيلاانلإّةخا مالكل ا لصاف

 لعفلا لصواورالا ف ذك
 هعمصمه ينك ها ةءاهنلا فاك

 لاقرقَتفا لجرلا لو هلوق
 كلذكو سوماقلا حراش

 للعاشلاءانبلابل_برلا لخأ
 ها

 ا هيي 3 3 3 7 ردن ل5 3 ---_

 د ىأهتلخد دسامهالا تيمالءاعدلاف لاقي و هتلخددسامهللا برعلا نع ىك-و هةداصخ

 ْ (لل“) ماللا ف رح هو« ءاذلالصف عل

 0 ماما نيسبا دوام نيس انال لحل سلا قيرطلل لبق .اههتببقيرطو ليس

 تعم قألولُثسا نم م هلمهملاءاطانمهضعتهاورو ةرسترساكأ ةظمح موبيلات طخ امهتنأم

١ 
٠ 

 أع زامداؤفتأل تخاف تعط لام هذه خرلابدادحاو ا و هتلاَقوكلذ

 دوطملابمداوف تل اا د 500

 عقربلا ولصق فلن ةسمأ لاق و زدب ثد د ىو ىرخ ار ثإة نعطهنعطهيدلا و

 همسو ©
 ناك اسيل لول كسعو انرضاهبوونرضن نأ اورد مثرحانعط اهبوواتق ىأ

 و

 مح ألو عاق معضومهنم ا اك كلذ. نودودو ضص الا فنهولاوداسفلا لّدكناو دفان مدمق

 | | بق املا اذهامءادقملاث ب دح فو قرشتو راشنتا ىأ لكس هنأر فو

 ا
 فخ ءيئلالَسأَو نهاول-ةكضأ و داسنفلاو ن كولاك بر او رهالا ف لادلاو ىنونمعت |

 ١
 | هي لك اراها لاكروغئلاءىلاولا لْحَأو هكرتو هنع ب اءهريغو هزكرس و ناكلانلخاو ا

 1 ىأةديد_ثر] 2 فاعلا لاق و رقفلاوةانحلا :رلدتاو :سانلا فقرا لكذتاو لفل

|| 

 ا اوةهنموىرننبالاه نيسيشلا نيب للختأ | نم هزصأو ل ٌرَئئاَدْنُلا

 ىلخرغاص *الااه 0 م * تماما نأ أر ضاممْشَعَر

 || ىلا ةحرألادب رمت دسار راد أ ىلع ٌفْلْشا مهللا تيم هلتاماذا لديرلل لاقي ىعمصالا

 سو لاهو هرومأ ىف هاقب أىذلا لكنا نمهدعب رت

 بهاذلا رسال دعم كلا ىؤتسيال ةلاَضكك لهل
 اسوء ا 0: هك م 2 ا ع
 ْ هللاوفةعس رن صاع بد لح قو هم 1 ابابا اديسداك ل اوه َِك ارتىتااةداثلادارآ

0 -_- 

 َ للا للا كاوعدت لنا لثملافو اهانيلط واهيل نستحا ىلا هاني اعاد دهام

 أ أ مسقالاقيو جاتحلااذالجرلاٌلَبو يزن كذكو لام بهذورقتفا ل جرا ليو ةقرسلا

 نالذو جات الت وذنالف لاو رة الاف ىاَلَخ“ الافلَح“ الاىفلاملا اذه

كاقاسمهلا ثيدلافو كار ءالا نبا هلا رومالا نمره" ال | هم ىلا للود
 جحفلا" لا :ة

 سس. ةدوو 8و
 رهزلاه اتعود لحأو ردود اه ا ًارقفل اوةحامملا

 مر الو ىلامّيئاغاللو |ودد *

 امل

 ةبلسمو لَا اثاَو

 لأ



 1 (للخ) .ماللافرح «.ءاننأل سف

 قيرف:ل لكلا ماعطلاوءوضولا فى مان منيالتملا هللا محر شي دخلا فو راثلاباهنب هتارلكال

 وهوئشلا لالخ ىف يذلا لاخدا نمدإ_صأو ةوضولا ق نيل راوزيوبلا عباس رتل هند

 "لأ عجباوديدتاملالملا و هذُقتو هب هللَكو ل- او لولو فالح و ثلا لكو هطَسو

 لالدلا اذا ثي د_طافىو 0 *الا عسجلا واضدأب دئاد ل هيلا ىذلادوعلا لاو

 لعدد وءلاللا و تببلاقاقشنيباماميزك اولا راغصلا تاب كلتا اضيأ لح ”الاو عيبا

 سدّقلاو و ءالاق صل نعردش الو عّضرب ر رالئل ل يسّقلا ناسلف

 ٌرحخلا نا كاره لسا « هتاريعهيلاركم
 علنا لوا قو دوعلا كلذهف لعج مهنا قدح لنقو مصرس دقو
 نسلق لحماس تاكو لانا وعرض عجبوأْاذا هبي رتاهأ كلدو هاو

 07 م 1

 3 رطأ عجبا لمع ةاسكلازَخو لال_هامكتاذالواخعو فالحل لالْجمَبون

 1 ارينا لالخع
 . نورس هه <

 اعد لون درهطق هب روع نع

 تديبلااذهلبقو ازارطضادوعلا ىلعلخلا عق ةوأفدوعنب وثم لضالذارأامنا
 ةم- همس

 دوس هلاوقملا ةريدع بن #3 هبلع تم اق رها كاهألأ

 دوعن ول ل كاماماق 5

 ىنأثيدحىف و رعاشلا هدا ارآىذلا ىعملا فالخوهولاق دوعن هلل كالو ريوديردنبا لاق

: 5 0 0 0 3 
 وادوع نسال يهرب معينا بياع وش بكرات تلط هس ا

 لاقو لالخلا كا سفن قحانكلا كسا هرهتنعطاذا راهم نمو دب ديد

 ا 34

 داخلنا تنأ او »* 31 قوقل قامخذا كدلأس

00 

 لَ أسد ايري 7-0-2 اريح "الادب لد هرلا فقد رطاادب ريزكنايهاوقىربئبا لاق

 رك ذيله رلاق قد رطّرطناى رهوخلا لم رلا نمعضوملا اذهىف كءابخ لك تن أو بخطأ
 2 دع «-ع 5 جم

 ةنك ارا لامرلا نيب ذفانلا قيرطلاُنكناهديسنبا رصف لاقب كلما تنؤي

 ا 1

 قطن ىهواهيلع كيزأل أ * ةدعص تاروث مراه لاق
 ليقو نيتلمرلا نيب قيرطلا لا لبقو نقى أنلاللكو دقي ى راك مالالَحو سلاف

 هلذعاو لالخ و لأعداد »* ا دواباه نير لح نم 03 لات ناك نأ مزلا فقير طو#

 ىفىأقارعلاو ماشلا نيد جالا رع ا لمرلا نمةدرغنملا ةهتملا"لمرلا

 اذكع عبابن لالالا اذا هلوق
 ثيدحلا اذهسلو لصالا ىف
 ايديال اةباسهنلا ةضسن ىف
 ها هررك

 لصالاىف اذكههس رتدلوق

 ررحوهيذت نعفر## هلءلو
 هدرصم ها

 هدرو | هنوع نءمسهلوق

 نا ىلعءادهاشح ولدج رف

 نعم ءاسسنلا مساحونلا

 هراعتسارعاشلا ناو ةحامنلل
 هعمصههمتك ها رقملل



 ىناذكعاهامةيل لق هلوق
 ها ةياورلاررحولصالا

 (للخ) ماللا فرح هي ءاخلال دف ع3

 ملمع قبي ضرالا فلصأ هَ ؟لكوشو ةوردلا نمالا لدا توكسنالو نايَّلَصا الخلا : 5و 2 م 2

 ةرضش للا هدسنبا اضيأ للا م "لاو يقرعلاو برعلا د ءةقلعلا ىهوةنسلاتيدحأ اذا

 هذا ألا اكرم تلاه ني- سا ةئئاىلا نيتمصاختملا ىدحا اهترك ذقلال طنا ىهو ةك اش

 لكنيبامجر سل اكنأو م“ ع هثوهدشم جفرعل ل "نحو ةرملا و5 ةردلاةعب درس سذلاةثب اهل تلامةف

 قدرا ىرتفلجوزع وقام هب رقولابجو للملا عدا و جرئامهني لو نيئيش
 د 5 ا م 2 5 و 4 ه4 5

 ىهوهيقث بيدهتلا قو هنءءاملا جرا ةاذلخو باصسا لاو هالحوهلال--نمح ري

 وها ذه ىنانعللا لاك لاك هلالخن محرق دولا ى راق هلوقفهدسنبا لاق رطقلا ب دمحرراخت

 ١ باصسلا ىفَحَرذ هو هلل نمح رق دولا ىرتفأرق هنأ لاكذلا نعىوردق ولاق هيلع عملا

 ا لل تالف ىأرفو صُنناف ةجرذلا ىهو عسشولا ف صامتا بيذهتلا اهنمحرخم

 "0 ل امتستلا حلق ة ةرغصلا ةمْقّلاكا و نيئيشلا نيب ةحرفلا لاّذناو ةجرفىأ

 ' .امقارتاثلا لن عرذأت انمالْعدقاِمملَعلا أ انرففمي

 لقو الب لقلة كرست هنا ةيرتق شمالا نب وهند وودعي سرفلا نا ءامعم

 ادلالالخو مه ىأ مهلالخو مهلاخ وهو هسفنبامهننام عقرتف لس نيتاشلا نيب وودعب

 همقتدضمىأ ل مرلا تاكو اهلالخ تيك هرادّتلرتو اهتو نيبامواهردجكاوحام
 موقلارودلالْخوَ لالخ انْ اج فاسلل لاق رايدلا لالخ او ساخر زعلا لو , ازيعلا فو
 مت كأ مهكالخو وادملا لل انرمس "لاشي كل ذكر لاك رودلا طسوو توسلا نيب انسسلجىأ

 اذا رهسسلا ف تعّضوأجاجزلا لاق ةنتفلا مكن 0 الوزيزعلا لب زغَتلا فو

 ساو الودارأ ميهلاوألافو ل [كامفاوعرس "الو عملا همفتعرسأ
 ْ مكلالخ موكا

 ١ ىأركلالخ وعضو الوىارعالا نا لاكو راكب ب ورغ ر ةراحتللا ووك

 أ لد موقلاللدَتو را ارةلاو ولكنا بلَطل تاعاجبا نم قرنا مىأ مقال لاف 1
2 

 1 ءايضت: ادعبفعسلا لالخ هبط برا دو تايد *الا لي ل مهلالخو موالح

 كلا رثلا نم فعسلا لوص أى قام ىه ةئنش> وأ لاقو ةلاللا ٌلاكلذ مساو مارصلا

 لاسم يهعباص نالف لذ و تا لاك كلذ لعفاذاف“ وضولا ىف عباصالاو ةيبعلا ا ليلختو رش

 هيرشي ىلا'املا لصوواهرعش نيب ءاملا ل ثدأف اضل اذا هند ذكووضولا ىف منءاملا

 عباصتالا نيب اول ةياورفو اها ليلقراناهاشال مكعباصً اوَح ثيد لا ىو هبءباصأب

 لادمال



 1 (لاخ) مالا رتسب ب .ءاملنا لصف

 الذ ىوسام ّلِدناو ة>ولمهمف تناكام ضيا لو ضجس هلك رملا لبقو بعز نم 5 والجحا

 ريضشلا نمنوكمّلْلنا ىايحللا لاهو لْحالو ض<ماظعلارصشلا نم سداد بعونأ لاق

 اهب نكي اذا ضرالا ىمست برعلاو ةغينحوأ لاف ةصاخرشلا ن ءوهىارعالانبالاقوهريغو

 لسه نبا لاو . السي ضرأو لس اضرأ انوع ن ولو يئن تابنلا نماهب نكي ن اول ضم

 "لح رصشلا لاقي الو لاه اهب ض+الىتلا ضرالا لاو لح صر ألاقي ضرالا ىهامنا ما

 اهب سلاضرأتدنأ و نكيلاع روماَسءاهيناك اع رواج ّض+ال تلا ضرالا ى هو رك ذيالو

 ةضوح الو لمهيف نكيولام لأ ناورعو أ لاغو للا تلقشرالا نزيه هرشلا نمنئ ||
 تيمكلالاك 7 ةحفامو ضب همف ناك أمضلاو

 ن دل يمه 2 َ ادناه هرامقب ال 3 0 غلا ةدادو 0

 ضبا ىلا ل وكتامناو اهوا هةهك افوأاهجلا ض+لاو لب .الازيخ للا لوق وتب 7

 هوم تدو5) سرد كي ةءد د -

 رت "و "هلو ةبسلخ لب و ىلجريعلو لك ور وفاكا ذا نول "لدتا ثلماذإ ٍ 1

 دب سس

 دعوتمال لاقي ل مموهديردنبا لاق لاح ىلا ق احن نملّننأ ىأر طم فة لكنا لئملا فو لنا

 جامر طاالوقىف ورعوب أ لاقو ددوتملا
 و هو جس

 ضاج الابادص شي ةسلذئاو دوودعلا ض4 ب ال

 امام ”وهمانسمتانلاتق هقام تشم ءأح ن ندوب و ضو هومعطأ هلا اوُض ربلتا ل وق

 الئم محلا ويرشتو :ةعشلاو ةعدلا الثمن نلت برشت فرعلاو ضخلاب "لَا لبالا ىينأك

 لم ضرأو ضيا تيس اوتلللا تاك أىأ هلم بالا تءاسفناسللا لاقو برا
 مم بارغالا لبن يس كلتا لا مهب  تعر موقلالدحأو نم مسبار

 كتر مد اهمأاولتلاق نيس ل ةكامنإا ضع رسوب او ا

 حرامعلا لوقو 2 نمذخأينأب كلذ عسل ألم ن مدخن الوقت عد بالا رش

 اسقئاوَالفضْْنلااوبهرو 2 اوال ارواح

 امدش أ اوقالممن ا انعمهديسنبالاقو مُهاْفّمْن ماوس ولاتقلا بح مهبداقىفناكىأ

 تمم كوت تما ل الاقبو هنا ور م قليفدد م و دعو ل>ر كلذ برص همف اوناك '

 اهماذأو "للا لاه اواو ال اهلكليالالنو لاح لب لاقي الوان أ مضَمأو ىه 3
 »7 2015 ا ا ةهسمعو.» 5-5 7 وسد

 برعلا دنع ه1: بمط !نمرودممو |لاق اللا ىف تدي لءالا تتح اوتيلدنا ىفاهتمءناكأ

 ) رشعث لاب برعلاناسأ ؟ 4(

 تبلاةبادو نئداص هلوق

 طفاررحو لصالا قاذكه

 هأ هيلع ريعتلان افةيادو

 ريدم



 (للخ) - مالافرع م ءاللالسف 0١
 ٠ أرثقكيف ةغلىهعأ لنا نم ةفئاطلا ىَعأىرد أ الفلاف م-هل هلع اراجدابزونل اك ىنابعللا

 5 سس و 5 هم

 | لاقل دنا مارمءلالاقيو ةرجو

 لايلتثالثاهنم شعل لد 3 #7 هباقّدمح لكلا 0

- 

 بيؤذونأل اف ساي ةلاوهو ةضداملا ةرها لَنا لمقو ةياطرلا ءلذتاو

 اهباهش َبوُرشلا وك: ءلدالو 337 ةطمدط تسيل ىلا امرا

 دعل : كراس تسدلو“ ينام عللا» *امنولف ىهلوق تسلا ارذصاهبءاذ قوررو

 قالو مق تدار نانا لاق املا ًالخمصةثذاك ىدردقلا تّروأجى ىلا 20 الو

 نيلبانناجو حافلا قبلا عب ا ا ىلا ةطولتاوةضماح تسدلىأ

2 

 الكاب سرا دعا لكنا لدقو ةصراّقلا ةرجا "لكنا ليقو هنماطماخ

 ٠ ظ طاسملا دنا نمت داذ #23 تسيل كيلا نيعك ةعسعشم 01001

 3 |عجرلالعو الاهل - "ا نءاصريغو رجلا تلو

 | هم
 مطهملتْخا هنالاللخ ىعم هب عدد وينال ه 0 م سمثلا ىف

 | ىأرختالو لج نالفاملثمافو رمشل وريم ارذبتاو ٌلكناودسسع :وأ لدا ذاختا ل اًدلاو ةوالك-ا

 2م

 ظ هتحوز بطاخ باو نب 0 هددَع *الو هيفريسخال

 ! . متي ىذاارماوزكلاو « هّسب يو ايداسعي تاأساله

 ( ظ : تايب ت سا اًدهدُم دو تدق ىلا ىأ حش ىلا كوري ريو

 8 ربا اذتنمخ تك لعاذاو * هدكلهأاسفنمنا رمال

 اةدسعو الاكو رشي وربما ل لافر «-كلااذهىف رهن او لكنا نع ىممالال: ةانفو

 2 رشالو ريخ هلامىأ رخل ل ىكحو رشلارهلاو رمل[ لنا رو

 0008 اايوسسو انا رقلاو نعلاربمءنملكنان هلاك نبا ٌلَئاذانتا

 ىئارعلاا دل راصود اذان الف تا رشحت مسهمالكو ّ اضا ذاريصعلا لمس ناش

 اف لاق هب رش الأ ن راو كادر الباك لسد نالفبارَت لاش

 كلذ درف ريسلا ةرجكلاب عب ةضماخلا رولا 'هلّلنا ىلارعالا نسا ىحو هعئاصو لكنا عئانلالكناو

 دشنأو عا 2 ضقتااضب الدنا انس رمل كلذ, قعيغادلا فب ةرجلا عفا اقر هيلع

 هيفتناك انتانلا ير اانا الاع وحتي لكلا و « طاجلاالولدنا نمتسل#

2 



 ل ع ماللا فرح « ءاننال صف

 ةدوسك ب

 لطاقم 7 2 هلم راهثلا ىرادي

 لطملتاو ةيهادلا ءامسأ ملط: ا وباكلا لطمحلا و رايزاشلا لطي و 207 مىنارعالا نبا

 امنا دائم اليلق مالا نال ةدايزلاباهمال ىلعمكح ألا اوهدمسنب|لاق منا لم دارا ة عاج

 راطعلا لطدناو سطاولاهدقاوناكن او لص ل ط مال أ اندضق كلذاو لكى تديز

 وهلبقو بايثلا نمودواملا نمنوكينيجرلا طبختربغبوثل قو ولا لحب .(لمخإ)
 ىلذهلا للا لاق صدمت .هباك ةأربا تيت تد عا

 لصف لش اهيلع ةةيايلادثم اتاك ايل دل !كلانسلا

 ا اع :رولاق لمس لاسقيف باقتدقو ى :ر_هزالا لاق هل 1 الرصق لكتطتا لسيف

 دقو ارش سان وىرهوجلاهدمسنبا هيسئىذلا تملا اذهفددر وأو نيحرشلا 2 00

 طبأتنوك,وأ هيفمهوروصنموأ وكي نامافلتمالاضيأهلاكوت دبلا ىرب نبا يلا 8

 ىورسل ازيباهاضي أى ربنبازيشل اد شنأو صنلا ذه ىلعتس .عارش

 العيدلا بءاكلا تاتا ”ءالظ تحدق مهدأو

 لعسلاو هم رنمسايتخالا لع ا ارغلالاكو هسلق ل عملا هتسلأى أل عض هتلعمشل وقتو

 «العابشلاةاوُهمَروَح * ةيرلاعضوم مسا لعابشسو بتذلاءاعما نمل ملا

 ةمسقلاك ماللانالةفاضالل نكن منونلاتطقس أ امناو ل ىكال ص.ةلعسشنا ىرهوملا لاك

 َى غلاة ف اوقىلاى الا كايأالرلصأ م كلانأ ال كلو ةكو 2 هوملا اذه لثمىفاهبدتعيال

 يفوح لاأالق الم 5 قاسسالىذلا توللأ

 ا

 سر 2

 َن 8 دزعإلاا ذهل -ةمىفن وتلا دال و يدخل كلوقتلز نمتلك مووت ا]وقو

 كلذكو ب براهلا لفاسللا فار ءالان با (علنخ تنال ىيد؟ الاهنال ضةولنا فورحرئاس
 (ربخخإ نديلاو لمعلا فيعضل انو 3 لغب (رغغخ) باريت

 لج رلا لهنا ىماجلا ف ىرهزالا لكل أحقر مخول لقتل لج فنون

 مولا ل تلا (ل فخ )رام لزغي لح «ثيلا دشن اويكو ةجامهتسيفعتلا

 نبا لا هريغو بنعلاريصعنم شاملا بسلا فيزا (لداخ) لسقثلا

 لاق هتمةفئاطلا ىلا كلذ, بهذ لك هن دحا ولا مادالا مشي دملا فو عيت ىل رعوهدنرد

 مدقتلاراهنلا ىراديهلوق
 فةغةجرتىف تدبلا اذه
 هل ءش راهنلا ريديظفلب
 0 ةلارشملاوزملا
 م ها

 لصالا ىفاذكهىرهوعلا هلوق

 حاصعلا ف سلف لكسملل هلعلو

 همالكو تياااذهنمئش

 هعبصم ها ررقيرعاشلا فانه

 تيبزع م اةاوهمزوجهلوق
 سوماقلا حرش ىف 6 هردصو

 ها الئاملاوقايرالا دةعو

 5 يم



 0 رابع تاوغعد وذا هل وق

 هد درق الخ ىاتاسغدو

 ها

 (لطخ) ماللاف رح »* ءالئالصف 1

 مهسو ماللاوتفاالال طنا أف ملط عراب لاق سوحأ « دشنأو لطّح نعطلا

 لاق فدهلادْسقدسفيالالامثوان جبه ليَلطَح

 لطذا شئاطلااهتموٌبصملا اهتم 5 أ ءرملاٌلوَقو كاذا اذه

 هلوقو لح و هوألاطخ لظخ كلذ لكن ملعفلاو

 هلَطَحتكر عدل ياو زنا هل اسره كتارا

 ٌلَعفورعلافّلطَكو نيدلا لح لجو هلاعف[ق لدتعيالو هلابغأقدصةءالهنأ عامنا

 ءاطعالادن علك ىأفو رهان سلا لطحلاج زلانمداوَعلالاقيو لمَن ءاطعاد_دع

 برطشم اريثكلادسانغلا مالكل القنا ءاطعالا عب "راما لحدا او-ىل_-زىرهوملا

 هلثملطآناوريثكلا لاق ا هو لطخو لطخأ وهف الحل طخ 3-4

 |ءىدرلا قلنا ةغالا 5 نوم طخ ن مةيغدو « ةيْوزلوقف كار ءالا نبا لاقو

 |همالك ىف لجرلا لطَخ ورعونأ ب راط#ملا لطتاو اك ةثيدرتالانغب مك تاوكوذادلا

 | | بكر فه نع هللا ىذر ىلع شد د> ىو 5 ىأدجحاو ىءعهمالكؤ لطخأو الطرمسكلاب
 ا

 و صاع 9و 0-7

 ةأيهاو اهتسس دو اش ةأرلا لطَحو دسانقلا قطنملا لطقلا لاطلنا مسهل نيرو للزلا هب

 سرفلاونانالا ف كلذنوكي بارطضالاو لوطلا لاما 0

 ناك اذاناسللالطخ الحر ولطخ ناساو َن در لطخا ولدت ر كلذوحنو خرلاو

 ولد اخ ةالطَخنْدأو اهل ءوطع اوقلا ل طخ لج .رو اهوقم ناسللا ب رطّضم

 ا ءاندأات_بئنذالاةشي درعلاءاشلا نمءالطختا ثمللا ءانذأ الط اشو ةيخرتسماب رطضم

 | ةوسنو ءالطست سها نيدسلا هلي وطلا قلنا ةمفاسلاةر هلل لات و نالعتام-من *كناوالطَح

 ىولطُش لاو ..الظش لط كاد لكنملعفلا واهم اذ[ هان 1000 طش

 | لمقو هلا 1 لوط كلذ. ئهمانم ألئقو رعاشلا لامن“الا ىمسممو ناذتالا ةمرتسملا غلا

 'ء لمه نب بهكللافةنأكلذو لوقلا فصلنا نموه

 ميئلراتسالامهماو 7 ني الز

 سدلو هد مس نبا لاك لطخ "الا ىهسن شق اوهولوقلا ف لكطلتا نملطخ "الك نا بعكل لاف

 اتلَعو نُدَحامِبايثلا نملطآناو هتيم لطّسدقو رتضتلاو ىواّدال-طقناو ؟ىثبكلذ

 ةينمتو طال هلا فرط لطآناو داّسملا و اقمرتو هلالاطخ 327 ٠ دشن واَستعَبَو

 لاطخا



 ؟<؟ا (لطخ) ماللا فرح ه« ءاكنالصف

 معانلا تابنلا لضحلا وبطرىأل ضخ[ ىن و هئاباذا لس وهند ودل تست .ىَدنلا

 ل ولّصحأو اهقارو ًاواناصغأ اممكساذاتلاضْاىفةغاال الئشحلا ٌةرصشلاتلاضْماو

 بطخثيدحلا ىو « َلَصْحم ىَدتاذ ليلو * زج رلا لاق لال سس السر

 هتَلَصْحأو ىدتاذا ل ًولشكملاقَ ع وااو ,ىأم هامل اولّمْحأ ىحاوكفراصتالا

 هد قي نلعاك هزجوللاو ,ءان« فارعالاهدشت أ رع ثيدحيفو انأ

 2 ارى عزك حلاق مياس مث يدح ىفو همن لضخ ى قع ىبىئاصلا ثيدحو

 امئاصغأ لوم سكت دحفو رعتلا لبس اقل و هُنَعسِبهْذْدل ن نْمدلاَو ءاملا

 ليقو.ةضوزلا 57-5 جل اديب بطدىأ ا ارش لضعاو وي ةغلابملا هنمللعوهّقم ىه

 لاق ةيهافرو محل ىأش علا نما ةلسضخ فم هوئرلاوةمعتلا ةلضللاو ةعمشلاةضورلا

 ىريبذلا ضادرعأ

 ايساقلا|هنمت العلا ىلع قل ال « ىنناو نيلك امك اهروادأ

 ايراكلا رومالاٌت يقال شالوا ف لش مومودلاَّناتلفاذا

 نالفع شات لاق و ىهاودلاابساقلاو الغلا رمَسلاو شعلاةراَضأو بصخا نعي
 8 هوو ى ود:

 معان لضحو لضحم شع وُ الالشلابوشلا لَن و ءىشلا لض نولوقي ار

 ليلللاقيو هلو نلعتو 00 ررعلا نايتفة عدت ضعن لاقو هاما لترا را

 ليقمنيا لاق الالضاٌلَصْحادقدد هر, برط لق اذا

 َمننساروْوَسوح ه هلاشملا لمار سنع
 مشو ىلع جولتاهنمةاعالو 5 يح نيك لرعلا ىضاشك تعءاع :ىذهلالاقو

 ع ةقورعمت َرَحرإ ضنا تيكسلا نبا ئشدعم سدلان برع ءاجىأرتعلا ىداخكء اج لاقي

 راضَسةْولَوِلَو ”لْسَح متدحاوةمرثيداضلا نوكسب ُواَوللال_ظلناو ءاسنلا ءامسأ نم

 انفاصاْول نع اليت وحطي نأ عاذه نحو 3تلاقذلح راما ىلا: ةأسحاتءاجو

 ناك اذا بشععلا نم لضحف انلزنل وقت برغلاو ريثكلاليتلاو ةيفاصلْمحةردو اديح د

 ةعرسوة هه لطاتا (دسخ)ب كال طانأ ن نمىأ كة الضخ نمىنعدلاه» ا ا

 لاق هلدكلاَن علا عز ّ رسلااضيأ اوه »و لدتا قه“ الا لطاحدلاو لدغ دا .وهفالطخ لطخ

 عيرسلا لتعمل لحل تلا قحالا لاقي بيذ لاو «لطت خرم ابجلا ف سوح

 كنالضخ نمىعذ هلوق
 طيضرتغ نم لصالاىف دك

 ها هنزو مر زر



 ىفادك تلختسا ىتح هلوق

 شكةهلوقو هررحو ل صالا
 ةباهئلاىفاكهردصرازالا

 دقس وماقلا حرش و

 نيقارعلا ىلع كَتامعّتسا

 ها ماسك اهلعحب رخاف

 قو ةخس ىناذكهرينز هلوق

 امهالكو ؟!هلايريهز ىرخأ
 ها دارملار ررد عاش

 (لضخ) ماللاف رح « ءاكئالضق 5

 | 0ااهيبك فد هات تاما تع ليقمن الافو ه هلئاصَخ هيلعدع ءريل اذا

 |هفحتو ةليس ةبسس نسما لو كلذ نموهلاف ليصل اذالا دك حاج ىلا

 حافرطلا لاك لئاَصَخ
 لئاصآن اداع :رادمي ىثكيدَحلاَنيَوَعرا ا

 اسرف قصد نرعا|ضءعيلاوو لئاستو ل ص عمجاو نيذخفلام 1 نمْزاممامٌّلك ةليصتلا ليقو

 سرفةفص فرد لاكو لرهصلاءاوقوليصحلا طيسفنا

 هلئاضعتو هسفت نامت لوا د لادن اَمطا تح دبر 00 :

 ىل ارعالا نبادشنأ تاسنالا فل معتسااهمزؤ لا

 لئاصْخ اتسم ص رقلانم « هُشيَصوأ فدل اوأ تس

 أعمتجا يونا يلّصْلنا لقو ةلصتنا صؤزمشلا رم ةيليلقلا هل يلناو يللا ةهليصالاو

 ديسللوقهنمو .لّمْداهعجورعشلا مقيم شلال ثيل

 ممياركجلوخ حاد يناير يتم هس للتي يفتت

 قفاربلا ل 2 رلاضْفتكب بدي 5 هليسَح نع قيلارطب در 5

 "كرس زل د0 مااحد شاو 20 ادرهغتماروث درغلايدارأ

 هم سو

 نيدرص ف صد ىل. معلا مجاز «لاقو تركومامع تعطي

 لد ىرذ لع نالت * ايقالت نيرلاض وح حاصاك

 نم غدا ةيحان ىلا ني-لارخ رخ وم نم طل امهلعج نير ضخ يدرَنَص كوكا دارأ

 ليقول شهبفدوعكلذ لك لصاكناو :للسكاو ناسك و دوما ”لّطناوةلصلنإو ناسنالا
 رضشلا فارطألَصْفناَو طفرعلا نانصق نم صْخراَموه ليقو نيالا بطرلا بيضقلا فرط

 م قالا 1000 اسك عقال يدم

 انكلا ن ٌلضو ف ها ري ون لمان رشا ا نطل ليسو دوو

 هةمداوثلا لّصْخأو ٌلاسْاو لَ اوالّشَّلْضحدقو ه لضادلا ٍباَيشلا قوواربّقسأ»

 ةيدو 03 همر

 طلاس اديدشلبامم ءامسلا ام و المحل نك قالا شاش كاذكوأل

 ىدنااب



 81 (لصخ) ماللا فرح + ءاذنال دف

 ةظفلل دل ل ىقو 0 هاب اهشهخ لاول ؤتلا لقمة :رّذق ىلا لاقيو

 لكان هسؤرو لاو ءمش لكن مءىدرلاو هئيدرو «بانوماونو لقملا ىءمرشعد حج ؟لدشتا

 لثنخ ةجرتفف هرك دلل ٌتدلا نم برضو ئن لكنم فوم او هنم ف وجتامو هنم

 هلئذرلاو ةليضتلا ةلصحلا (لمخ) لع هللاو ايعايرىرخ و ايث الث : مدل عج هي وبسسن اف

 تالاحتلّصلناثمللا لدا ءلَسَلناو لاصاهعجوةليضفلا لءتلغدقونانتنالا فنوكك

 نمثيدحخلاقو ةعركَت الصحو لاَصخ رمهيعو ذك رسسس تكة اوقترومالا

 «لّصكناو 'هنالاح نماللاسوأةنم رح افاقلانكشنشس ىاواشلا نعول
 م سوسو

١ 
 ِإ
ْ 

 ةدظ هر نتلصخ اوس قمم ىلعاولضانتاذاو ساطرقلا قلب مهسلا عقينألاضتلا فلسصخلاو

 حامرطلا لاق المخ د قف ةباصالا لسنا لاك نمو لاك ل صم اف كريو

 : نطمارغالا ىدمىدملاةمو ل طلبا نيس اذاان اياد

 ززجأو ست ناو لاصخ ىلع عم صولاضتلا ىلعاونهارتموقلا لصاكو ىارلاَل سس أد قو

 دشنأو هيلعرطانيىذلارطلا لاضنلا فل مكاو رومُقَلاليصقلاو ناه لاعب لمَ

 هفعهللا ىذررعنباثددحىفو «لصآتا مهستلضاناذاىكو» خ :”الدشنأو حامرطلا تدب

 ىهول صَل نمةركا ىهونئرلا فةباصالا ”هلْصْحنا اهات اهبأن لاه هل صح باص اذا كرت ناكدنأ
 مهمه أن وعطقم نيذهارتملا نال عطَقلا لسنا لو لاق ىيَرلافةسطرقلاولاضآلا فةيلغلا ||

 الحرف صيت ءمكلا لاق مهَلَضنالاَصْسِوالْصَح موقلال صحو مولعم؛ئىث ىلع

 اهلاصتءالولارسشعلا/تزرحأو ه لشانم ل تاكل

 هركاذا هلصخدقو لاضتلا قرمتلا لسنا اوزعولأ لحد قفّسساطرقلا باصأ ذا ليما

 لاقي لما هضم لاو ىرلاىةباصالا لل هلنا مهضعب لاكو اوقيتسا اذا اولّصاَخَكو

 تَمظَع من مةسعطقلك ةليصالاو لاسفل ىهو نان كو ةركىأ ناتلصَحو لمح هدنعىل

 دشنأو نعود لاو نيذغفلا ل هيو ترْعَصوأ

 ىدعّلا نارطقلا لا وا ظب ظيلغمحلاهيفةيصعلكىهلدقو « لئاَصآناٍبرَطْضمآرَعلا ىراع#

 اليست ونا اطامملا 5 ب عولشلا هتناعأ حج 7

 ما-نماهزتح ىلع لك نيستا ليقو فتكيلاو دضعلا ظالم عجبا ام عمو أ ملا
 يناضل و + الءاص1ن[دعرلا عر افرك 3 رحلاف و نيدنعلاونيذغقلا

 ملاضنلاف ل ماناوهلوق

 هبت“ هأ هررخ كد را



 (لشثخ)“ + ماللا فرج ٠ ءالنالصف 1

 لعئالوءاعسلا فىَر ف ةلوع بكاوكننأو

 : نعاهةوعت تجرأ اذاةضسلا لما (لدخ) لعبقاو مهافتمهلسَشسو ةلوُصاصىورو

 ةراغموهنطر وهلبقو سااملاودليك شفنا نشا كر ُءلَمظاولْدَطتاو ةقينيسملا

 تيمكلا لاق  دِلسَحوَدإتَح هندجاو هاوؤنوهلبقو لكويالىذلا

 لّسَدلاهحْوَمفاهسْورأ نك « اهقيرَنْمْللاتارَتَملا حركي

 تيمكلا تيبفلّستاامأو ريسغالنيشلا نوكسب ل مكن اوهانغنا ةزج-نب ىلع لاق ىربْنبالاك

 تيكا لات ننس اتا

 عزامتلاحابّرلا فارع ل تظئاوه + اماكن الُعللاَداَصَح تاسو
 5 5 9 1 27 54 00 24 م

 كلذ نمدإضآو لشد دقو ؟ىثلكنمءىدرلال ثلناو ىلقملا ىونىألشحلا ىون هناك ىوربو
 لشلاو هلشخدقولوذمملوشةمو لش لجرورسقلا نمش اك لقمان . ملشخلاث يللا 0 ا لل و

 هد

 لتوفر أخا سفر ركام ءامل شا لسقو ةروسآلاو لبخالدلا نما سؤر

 خامشلا لا كلذك
 عي لا لسلناك نهجاح « هفشانح" الا نماعط قى

 لأ ناك اموهو رخال ناكسألا,ليخالفناو رولا لفن اولاف ةزجننب ىلع نع ىربنبا ءاكحامو
 ةروس“الا سورامأو لا ناكل حوف تن تهدد غ فوج ل كو تع مزيغ فوج اهتم

 ةبؤرلوقهنمولاه المح تسلو ةتمدمالا نوكتالف ليخالخناو

 ظ نباو هيولاش نباودهازلارع كأن ءىربنبا حو «ىدرلايغىأ هلم مَع الار ك»
 || ىلعو وف اكرم هنم درؤام نو رم_غال ناكسالازهنا ة زج نبا لوقك شملان لنا مظردغو زراف

 نيشلاك يركب لملك اءاوراذكه ىربنبالاق خامشلا تيبكو تيمكلاتدبك ةرورضلاةهج

 نبانعاضيأك ب ركلاءىوردقو لاق نيدلاتركماب يخافعإلا هنانقلامجبل ل دؤملاو

 شمل اهبطرل لاقيو .سبابلا لقملا لشخلاهي ولاخنبالاف 7 لا لدم لسنا لاكن هيولاخ

 لقط وتلذ وم لم لسح لحرو ءاتلا ليقءاثلا ّىّدلاو ىملاوىتتاهقي قب ورمل ءاونل :لاقيو

 رعاشلا لاه رضخ اورج ور فصأ تابنلا نمبرمض
 5 تمح

 لش اريغضاجلارّمك لش لكب رض نتن اى
 سس 2 2 9 5 1 . ىو 83 مهم د 1 0

 ىلا سورةمرلا ىذتنب فل شملان ال بقو ىلا نم ءرب.كنام لمست اولقملاهىدرلّمتاو

 لاقيو



 ///1>ذ*أ 7111+ 27777727: م10 ١

 1 (لسخ)  ماللافرح ٠ ءالئال صف
 2 ده >3 سس ه# لا هم

 بحل تاسنا اه 03 تةعواه ا د صمم
 ما

 هلوتك ةلزخلوقي مهضءدونالعءافمو نلعاهتمءات طوق النا ثدالا

 انيرحاوملان ءمهتوشاو *# الصور اصنالا موق ىطعأ

 هلثمو لماكلاورفاولا ىفالا اذه نوكدالو لاك اني رحاهتلا نمدماتوأ|

 0 رام نمله مكمل »*ئ ادا ع نم تهدم

 هنعكقؤعيوديرتاع كد أرَ اوال وفه لوسش نط راو واولايدقلو هماست

 كاوج نءِلزَْناو هريغنءكلذلعأ الو لاق اريثكمي ومسو]معتسا ف ذخلالازتخالاو هديسبا

 ةلْزْحىدنعناكد قءاكهظف< لذاتمدشن أ اذا لئاسقلا لوقي و عطقن اه ءالكلرختاو أَبي

 هلزك هتجاح نعهلرَكو در درغتا هنأرب لرتاو همقيامبكدفلرَح ا اذا همقي ىذلا ىأ تيبلا اذه

 لاك ضف ىثاملا لعْرَحو ناعدضا نا لعرالا ((لعءز خا ةأرما م-الّروَسو هفوخ

 ع هلا نينا 1 لعرامدقنرأ 00 ذنمءوس لخبرو

 حوامل الق مالكلا ىف سدلو ارغلا لاك حرك ىأ هتيم ىفلع ءرعو ملكى أيران

 باعْتداَر ملط ابنك ور ينل ةزانلا قدس اوينع الان ةينل لانا اوذريس غن مءافلا

 اهيفلالْعمَة عاملا فام ورابشلاوهو لاطسق كلامو دازو رَمهقاولاهو سانلاهفلاوراَعُوَ

 (لبعز+) حاملا وبلا ةلاعزلناو علَط هلَءْرَح لَعْرَحو لاققلاولازرلاو فرك

 موقلا هب ّتْدَصْخْأ ام للبعد ىرحلا لاق ليطان”الاجاصعلا فو لطابلا ليعرف اولكر

 ماو 51 ماو ةهاكشلا هل- بكرا هح امو هزه مالكلا تال عر كنال بعز ضعبتاهلاقي

 ثيداعالا ىهلسب 00100 ىَديتَد_او عرش بجكلا ءامسأ نمو

 لب اكن عجاو ةمَدل ازوهعلا ىهلاةدو ءاقه أ ىهلمرالاثدللا (دخ) ةفرطتسملا

 ىأمهتليسّنن :وقوتردات والا لاهو وئاش مابا *لكنملذرلا ليسكلا «(دخ)

 لو او او ئشلك نمءىد درا هلا وتلا او ءاخلاف رحى كلذمدقتدقوم تراك نم

 حجاعلالاك لثمل ساو ل سقاو اعجب: اهلاوءاملئاهلوذرلا لو -هللاو

 لاذر“ الالا ساو ناو لوذ مهلوس ل لخرو 8 لسفاز ازجاعلاو مهيأرىذ *أ|
 .« - .٠

 لاوو ءافعضلاو

 , 0 جيدس عدوا هي
 عزرلاوناعارذلانثو « اهوازودوان رثلا نو

 (رشعث لان” برعلا ناس - 4(

 نلعافتمءانطوةسهلوق
 لصالا ىفاذكه نتلعافمو

 مهضعبو هلوقوررحوهرظناو
 لصالا ىفاذكع ةلزخ وقم

 هينك هررحو طبض نودي
 هس

 لصالا فاذكهةرزخو هلوق

 هعيفعتو تك هر رح و

 ضءبقوهاذك سوماقلا
 هق وعباوصل اومكحن | محسن

 هويدع د



 ىناذكهمءاضعأ ل صفو هلوق
 نمو رخؤماهلعلو ل_صالا

 ىععم ما ميدقت

 ىفمدقت ل ماركا لدالهلوق
 لماولا مسرج زرقة رت
 باودلاوواولاب تملا ىف
 *” ها انهامءارلا .

 اذكع يرسل ثموهىأهلوق
 لئمةّوهو العلو لصالا ىف
 ديدُستو مضلابةوهلاو رس

 يف م طبهنملا ناكملاواولا
 ةييفع# همك ررؤ س وماقلا

 ْ ا مها, لزجألا دار ءاراروصنمو لاك هعضوم نم طاف ةريدهيراغ تباص ١ ىذلاو هذ كلا, لزحالا.

 (لزخ) ©" ماللافرح » ءاحللال صف 51

 |اناهبترفدالف لتر ءالا نبا (لقخإ) مشعل دسقو ادلى مات دقؤلا او

 دشنأو ةيمرلا نممهشلا قارا لك .كناويلاع هيققوتت

 نس ادبسو موو ماو مسرع دوس ءو

 سكستملا ةرفحاهتملقرشت « اهردقلس .ر ماهي لدا

 | هتلاواهطسو ىهوةسم 7 ةرفج نم يسمسلا ق سماق اهيلعلامىأس ولا ىلعىارلا دات لوب

 لم اقبل ةيماازىهلالبو ءانعرلاةأرملا رمسكلاب لمزفلا .(لمرخإب ملسعأ
 : ىربنبادشتأو لع عزرا

 د َح زارقلا حام فلا ىذا الو 5 اهأةلمارقنا لال 1

 1 ىتكافل 11 طل ل لرخ) ةنسملم رخةقان و دحر رق :دحاولاراّصقلا حارّ

 للا هديسنا * | ب رشا داك موتاذا »* ىشعالا لا همدق كاش وسلا نك

 ا لثم قّروَدناو كرك ناو لمد ىهوككذتو هرغذاز محا رولات اهفةيشملاز الاول

 2 هس هو © 5ص هه م دهم وص

 هنمو هيشمق ككف:ىأ ل ارت تم ىذلا لسةىبعشلاثِد د> ىورتذتاذاىرزوكلاو ىرزينلا

 رهظلاىف ةريكلال ادلاو 1 و عج 2 ا :ارو لئاَتتاذاَن اكسل الرو ّ دريل ةيْشم

 | قو رهلتلا لوز خو خو ةرسسكءرهظ طسو ىف ىذلا ل ززخألاو لوز لزخ ا وهفال الز لزح |رح

 | انا لولا لعتلاوهلك همانس هت ىذلا بالا نملزتلاو حرس لة موه ىأ هلي رهط طسو

 أ لزفاف ترحل عطقااوهفءامش لا لكن اامأو لزج ىلع ثددحلا ىضمدقوءا وجو هتف

 رخكالا لاق 0 0 رك هرصاناداكي * رعاشلا لوقو عطقناف هتعطقىأ

 ميطاو ءاحلا لعلو لارا نمل نان نال اعطقن وكي ممخلالز 0ع ىأفرغ داكت

 1 6-0 راج لثمم وتلا نهرا لاسقم عاطتقالا لاز:>الاو عطقنا ئثلال ادماو اذ_هىفنابقاعتن

 مكتم ةفادت ةددةوراصنالا ثيدح فو ءالئارالا لاقي المعطتقا اذا ءاخنا,لاملا نالف لرتْخاو

 رخآلا ثردنحلا ةتمونيدرفتمانن وهذي وانوعطتشي تأت ودب ريع انلص أن مانو نأ نودب و

 ! ناكل كذبنا بلر ده ثيدح فو هنود دره ى اا ننوددولز تك نأ اودارأ

 ٍ وايضا فاحتنم رنا ل |)لناو لزَلا هدايسس نبأ رعشلانم لوزدماو درفنا ىأ

 | ءاشب ىلا فرصيفلوت وعم هريغءانبلااذهو نلعفتم قممفنلعافتمنمءاتلانوكسو فلالا طوقس

 ' هّننبو ناعةذموهو لوقم



 ك0 252257552595959 ببي : ميه 20 ملئرع) ٠ ماللفرح «٠ هائالسف

 "وتوت خسناا قه ًارازكححوهرودنمو لاك اهذأواهلذسخ ا دقواهدلو عمر سو

 فتغتت ىلا لوُذكناو مص الان عديسعو أ ىورا د كهلاقاهدإو عمدر ةنئواهدإو عم فلقتو

 ا ا ا ا ه5 ماما هدمد د
 لس ا ليدل #2 "ليم ايربر ىارت لوذخ 3 هريغد أو تردخو تاَدخدقو عسيطقلا

 لا لوح انقعْصْوش كااالجرَكذادعَو اهناكمن مه رب رم ضاخلااهبرضاذا ىلا
 ه 9 5<

 ىثعال ١لاق 54 وأ ةهاع و فمي هذك

 6 لثم 5 مهلك ىَواَسأم موقلاىرتق

 م 2-7
 حت غمس #3 مدح رت حاضرا

2 
 يل ءزشلا (سصنخ) 0 ب مرك كرو دل واخ تبلاردص ىربنبالاق

 وءدمو ل

 2 ةأرملا لم مرخلا و ركل, لدا و هعطقفيسلا هلعدستو "هل _عذلاكى شما نم يرض

 لضم لوق أوقو ءاقجلا

 ويدوم عمه شدو مهم

 0 1 3 ةيرضدلبللا بنت

 هلاوازه ىرهزالال اق ن نعرلا اهسيلي مدأ نم بايت لعدم لبقو ءاتل را لعلنا ليف

 مئاودلامنال ىذلا ىواتَبَدَكلاو هلل قعال وه اك فيسلا اذهىأا فيس فصي لاتملا

 بوث ن*و م. 2 هلاكدار لعذسللان 2” طمعلاك لاو باص ام ىلا ريال فيسلااذهىأل ماده

 (طرغإل اغسل قنا نمربلانكلودلامنةوقك لع

257 
 اراغصهعطق مدل لال دول مقو ةرفاودءاضعأ عطق معل كلالدرنو مللا نمرفاولا اوضعلا ةلودردنا

 هنمو امم ناك اذا ُلَدرَحو لدار مشو ةغادمشلاذلاو هقرقو هعطق محللا لدرت ل بقو

 ره نب بعل لو وق
 روور وم هو همذع. ةوم

 ملك ذوه
 ليداَسوممموقلا نم مس * اميجص نمارس

 ىفو ةلدرتةدحاولا فورعم ف : 1 !نمنرض لورخلاو عو رصملا لورا امعقعّسقُمأ
 لدرس ير ىلا جاني مدل ار نسجل علال رسما

 2 يع وسو ةهسو

 هيياطأوهرايخلك تارت ماعطلا لدرشو اهرب نم ء قب معو هس اكلدرخ هود

 مما

 ىشو لكلا تادرسو

 1 نا ل سيو ًُ .11عورصلالدرتلالاكأ نوما ميتسو ل هدب وملا مهن ثيدنملا هسنمو
 باو ظ"2و0

 ا لادلابءقرتومعطت علل الدر .(كذرت )ل رانلاىفىوهي تح طارصلا بيلالك هعطقت عطل

 لدرذىهو ذل در ىشو هلوق
 ىف سدو لطالا ىفاذكه
 :لاقو ىتاثلاالا سوماقلا
 بايعلا ام ىودهوصدح راش

 ها ررق مكاو ١



 وهذا: أ ىعاناءاصأوهلوق

 نم فاكلا فب اذه ىلع

 سوماسقلا ف دازو كادرب

 رسكبوألاقذ رخآاهحبو
 راعم_سالحر هلاق فاكلا
 امهسلف اهيدربةٌ ساند

 ه-ءلعتناك ناقا*<ىرو

 اهيدرب عجرتسنةأرملاتءاخ
 ععم مأ هلاقذ

 (لذخ) مذللا فرح هم ءاملال صف 4

 انتل وى

 أ | لادخ اهعجو مبرد حملا قاسلا ةلييلغلااسنلان 1 دئاو كروس لو 17 تامدلعا

 ْ اهتم نيعارذلا نابل عدا 5 0-0 اا ماو

 ْ 10010 ةلوددلا اوةلادكناول دنا نب هاد قاسو 0 >2 9 رق ا ادع 2

 .اهقوسأ ماع ىعب * الاداب ىَربلاىفلعاوج #3 ءاست فص ةمرلاوذلافو امطتن ءوط

 باغالا لاف دامك“ مخل مام ةظلغاملأ
 ٍ 02 : هول وي و

 مد بابشت اذ نع صاق 5-3 مكيكركل نمزج ا

 زحارلالاق 5 هدد ازهلاورسكلنلكاذكر امس 5 هك «ىذلا مكهك /|

 مد؟

 | مسن كلوءالزبالو #3 مدخن ؟لوءاوركيت سلا

 ا نعةريخالا ةلديلتاوت ةلدملاو شطعو أنك ”؟نمةئةقريغص تناك | اذا نعلان ماكل ةلردلاو

 ءالعلانيورعو ؟بيذهتلا (لفدخ) ر رمارصشلا نوي در راسا ةياصلا ع نمقاسلا عارك

 هور

 نب درب ل>ر ىلع تر: سها نأ هلصأو يلفادّنم ادري فرع سهلا مأن مو .ةواعملا لفادللا

 احا سلاذ ل >رلال قد ى :ارعالانبا | امس كلا هزاَسيفاعَمط هتوزنف -00

 بوم 1 5

 هنوعودت ”ر راما خوال دهام نعل هكر دانا د ضان دو

 نعىلغلا فلكتاذا ىجمدالا هترصنن ءدطيرلوهبحاصت الدخيل لجرلا لليد

 اسرف فطير دبزن ىدعلاف لدخ ليفعمطقلا

 مءو مص -9 مص و /

 مذ ان ار مما رع * ينةملا فكي ولداكوهف

 د ا ةلم

 أ كلذ فب ذوعلا فعلا نسما بها هت الثم قار علاهتنب انىأ

 ثيدخلاىف و اضعبمهضعب لذى اونا هنالذخ ىلع مهل ى اليخت ديا اهنعلْذَح .و

 ا م 2و كبل 4 لل و ع
 || لداغىًاةزمهلاثمةلدخ ل حروةرصنلاو ةناعالا كرتل دخلا هلذ_ءعالنمؤملاو> ا نمؤملا

 1 ا لاو ةسطلا تدعو امرا مولا لئاتو زو لذات ىارعالانب ل لازال

 25 6 مسا

 قلن لف تفاخت ل قو تدرفئاواه>ا اودن ءتفاذع لود لدا موبا ودلا نمامهريغو

 ىه 000 و اهدإ او ىلء تماقأ ألذ هو لذاخ ىب 8 ا اويل تاكدت و

 2 0 ةرماس مص

 ٍ اها ,-اوصلذ ذى !ارقمل او "ايظا ع نملود شاول ذا |سنذهنلا هل ثم تاذاكو ةكورتملا
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 رفنتو :



 نال (لدخ) ماللافرح « ءافئالسف

 ع 9 وع

 ةرث لاو لع وطلا عساولا بوثلا لاو هلع يرطشياع ساو ىلا تس

 أ
 يشن نداندللا واش 2

 مام هد 2و ىهدم ٠
 ثولثماخ قاسكة عردم 03 ثييخلدخب رول ىلع

8 
020 

 | قرخلا وهلمقو 57 كى ىنغلا لامتحا ::بزخ انيستا رطبلا لّخكاو ْ
 5 وو هو هو <« و هم

لاق هنأت يدحلا فو الح لحد ىغلاف|
 ناعب_اذاو نئعقد ناسعحاذان ا ءاسنلل 

 55ه و 07 4

 وهو أ 0 ءىاوت 00 3 ترطب هنري

 اواو بورا لول ٠ 3 ار

 ٍشهداريكملاناالاك نيتهارا يفوق ىاواجتك اواوئيكت |و برعلا اوما وش

 نيوجولا هما اذهو 0 ادرشأب لو اورطس م اودع لهريغلاقو اهيقاود بنك لو

 مه 9 هس )2 -

 ا بدعم نغم لِوحداو ىلعىنأف قبر ”. أ تاضال زن ةريره ا الإ باوصلاب
000 

 رثكتابنلاو ىداولا لَو فئاكت لا قلما تابن ًارينكلالصالا فلل ٠ هيف دق دوف

 قزرلابلطن قاوتلا لاو هلي أوال لمح ملا لدغاو بتم

 ل تبنلا لجو داسفلا لحدا : كر الو ماك شالك اسس قيال لَو لسكلاو

 قو -_ هععو

 مهلاو لاق لوس داوو لعخ عجل اوتاينلا طرغمل 3و تابنلا تم داوعا

 هو - 6-0 وسو م

 لج لغرو افذ ضورف « لدهتلان هارت

 ناره لُغ ا هذا ولا ديلا 15. ءازلسمت عع ةارشملاو هنرثكنملبالل سباحكأ

 لب وطب لج 0 بئملاوبكلا ناكملا كو هذسحو تابنلا فاقلا لّحلاو

 لاطاذا بسلا لقظا لبقو زوابإلو هيفا سبائك ماو" الكة فدو: لاك

 هبال بحب دو ةشمشح و لاو و لب 2 ةفئلاولاطاذا ضلال دحأو هند الب و

 م

 .تا عدا ا همااجب راالتتا لا ليك ابونا ليك اوميغا

 ما

 سمعتم ها عجبا نزو



 (لحخ) + ماللافرح ه« ءاملا لصف 65
 8 5 2 هدرا رق هم هدام و توم هم .

 ٍِ ّ ديقبى أ اديقمتسلو 5 ىآننم بس وطللا بيرق و

 | تآوداهملا نمفويسلا لست ةعاسلا طارشأ نم ثد دا ىفو قيْنمْسمعَسو تبكى أ

 2و

 | فنسسلاثيدحبفو هعدشاذا هلت نم ة ةرح ٠ الا لمعياندلا باطت أن يدلاءابندلا لت -

 ١ لتك هبلارطتا ف" اكثددلاىفو عادس دنا ىألدكناوةلاطتسالا هولك فدو ملسعلا الط |

 لصالا ىفاذكهةراطخ هلوق
 وهو ةفاضالاه راط+لعأ و

 هحيصخ ها هياورلاررسو خزلا

 لصالا ىفاذكه”ىثملاهلوق
 وشملا سوماقلا ةراسعو
 | ءاودلا غو رتدعكو مفلا
 ةيفاقللبسانملاو ها لهسملا

 هلوقو ةباورلاررذ واولا
 هرظناف هبان ىلع فة: ىناثذك
 هسيفعهو تكا

 ءاثلانوكسد تالثخ هلوق

 اضيأ لرحهنأس ومالا ىفو
 هءتص* هأ سايقلاىلغ

 9885 وسو

 ١ لنا عداشّلكو قص دل بلال رُعْدبال ث يحن هه -00- حب

 أ لتوَحْل اهني عما "سرع اذا * 0 ظ ظ سول 9 و2
 نمنوكينأىدنءزوجيو فيرا لولا هي سفت لبق

 ةعيدكاوهىذلا ل ثا
 ا | نمي

 مدو

 ىشعالالوقهنمو لدتخادقموقرسل عمملاذا لحرال لاقي العوف

 أهل عيتقشؤ تت نو ىشيوه ب بارع ”الارداوىفو 5-3 لّدتطر ام ارسلاهارئألو 2#

 د ( هد + (لثخإ) هشام فاطبأ لعرا لت ,(لعتخ) قبولا ىو هنيعب نيل

 . ىربنبادشنأو رثك أف رفختلا وةناعلاو ةرمسلا قيبامهدََحَو نطبلا
 1 : 8 سا 5و 7 -

 1 ىو حف قلثك عجونم * ىذملااو 0

 0 اراعنلانبانزتو "لدولا هنن ضيا لاننابص بحسن اتربرلا ثيدح فو

 ا 1. ا © 6 و

 00 بسلاسل زوعلادكذملا «قلباك تدك« رعاشلالاوءاثلا حفتدقو
. 5 5 6 

 ثعفااولاق ةاشلانثركلاكناسنالل وكن ماعطل هَ 22سم ىو لثلا ىهومتدعمناسنالا

0 

 أ آر للسير اشلا تحرش كتل ىرلاد ماهل نما دودانالل وكب

 ١ | لاو سايغبس لولاه ديدن نع ءانلانوكب تالثَخ عملا و ةيقلا لص ًاوهو ثلا ىلا

 | وكر غل لدلا نمنوكب بوءايحلا نمءاشرتسالا لَاءار ملا ' (لغ) | لعأ
 |[ هدد -

 | ريحتو ش هدودنم ىعتسافالعف لقال لح راالخ وءايسيسالا نمشهدااو ريما لّخاو ءامدس

 | لحتولا مطر اذاريعبلاوريصألاك قف نيللا قرارا لتر ءاكو مالا كلذرإ_ةئأو
 2 هه 2 1

 | هتلخدق وه ري غيل و ىسبلا للم 0 0 ذاعف ناسنالا لعب نا 0 ٍةكاثنللا لخدقف

 ا 1غ سصالا نسدتلب تاكا هديسنمن ا «لعأ هيلع سلا ذا لججرلا لست ليمشنبا هتاخحأو

 أريعبلالكو ىمرمأب لو عنصي فيك 3 ردا لخلاقي همم الاعك ىرذيالفلج رلا
 م -

 ُْظ أ لاقيو ضامن لوك فو هقعس نم سرفلا ىلع برطضي ل لجرو برطضاو هيلع لهنا

 تالد



 ؟ا١ (لتخ) .:.. ماللافرح « ءاذثالصف

 لخأف انغوالبا لجرلا لمكتساو الابخا ليلا لحرلا تا خأ هنملاقباهدرب م اهب عفتنيو
 ريهز لاق امك ال لثموهو دراعات هيلعوزغياسرفوأاهرايوأو منابلا,عفتتيلق ةقانهنمزاعتسا

 اهلا ورسُيناو اويكو « اولحلاملا ولبس اكان
 للا فءانك .الالثملابخالا أو اهماعفهدانامواهر ب .ةراهنبلب عتيل ةقانلا هيطعي نءافكا لاو

 نذقهتملا اننا لستم ليوطربغ نيرملا 1اس تعدم ىربنباهركذدإولا نودربولاو

 ريغ هنأدا ارأ لمس هملا طالبت لب وط ريسغلافن مود ,راعلا ةدملو وطال

 ىتشالنأاهلايتخاوهماوق ل ثدللا لاق و "فيروس عضوموطو ْغس لال ءوط

 كل هطرت_ثدىذلا كط * ىلع ةتدزاملمكلاو راع تفالاو ضرقلا' م *لكىلمشلاو اهتطاوم

 ىذا ةانعدايكامو عتب سيكو ةاةعالْئكل عا ذكراذكن ءلسجراالدتم لا
 3 رعاشلال اف كسحام

 مدل و

 ّ ابنا عار ليشاساللا #3 ل اردر هينا ذكى ريف

 هعنعىذلا عجولا نخل 2 ,ر ألح وزعم ذافاهسواح أحال لا لبا ىلاعت وهناصسمتناو

 لحماو لمح تنام ىذا دحاوانوص هلك للا مصير ئاطلمكناو ىثملاف طاسبنالا نمهعَجَو

 احن ثرالا لاك رخدلا مساءابلارسكب لدشو دعس نب نمرعاش
 2 3ع هو

 ادعم ند لبي رنا كءاَنق صف ١

 2 . و 2-7

 دل لوف سي عرار سرق رةممسا ديبلرعش ق ىذلا لابشناو

 هم هى ذوو لم 2 اس

 لاس .ةناوةماعتلاو لجو » اهفنوطساولزرقراكت

 كيف ىو سانلا هوركم ىلعمادقالاو هل - داو وهلا سو لت (لتخ)

 7-0-1 ه2 ةوس اس هموم 12 دع هم

 التخ ل ةو ولة هلتخ "ل غنع عداختلدنلا «(لتخ) ق قرا لبر ريشا «(يلجبخ)

 سإ و 006 لدغ نع هعدَحسإاَنوانالَتَصو

 نالت اذ ثوملا ناكو ىلا 8 هبي مكتسب فاد
 27ه

 وو مل

 ديسصلالددوىَر :رددمصلاى 2 رمل ثراتسا اذا دئاصا ل اقير وص مولا عاملا ٌلئاَشلاَ

 اكو لكس التم هسحديصأا عمسيدلت فتواه طما سلا قالا

 ءارفلادشت ًاوهنحاص ىلءرتسوهريغن

 ه < ه2

 ديصلوتدب لا ام اك » ىتد ردا تابناح ننس



 اهلامح تمدقت دق و هلوق

 مد ل 21 ادكم لا

 لوقو مأةرامعهذهلعلف

 هحوع# هتك هدم

 (لبخ) .مالافرس م هلال ل
 سس

 000 نماوشى أل بسمو سمع لابس لاشي او, نويل لايت تاو لت ولو لبس او

 ظ داؤناللتح وشو لمحه ول او لجرو بلقلا فهوبستوأ آن روح لمكنا ثدللا لاقو ضرالا

 ظ رعاشلا لاف لة اوهورعاشلا لحما ى مم هيو تونا ل. ا ىارعالا نبا هعم

 ا ٠ لتشاكوأ هولا َبرَط # مه افي ,ط ىلازأو

 ْ ارهدولبتول بش أ هناي بو هلَدتحاو نزحلاهلبشدقو نأ هلة غلب شا ىذلا للا

 . اطيب ثاونزح اوزهدلا بسد تيذهتلا ارورسه ف نورال هلهأ موتي لب

 دشنأو الئكمادلا اوهتيخاو
 0 هدهد م - 929 00 29

 هلبانورهدنج هنيه ىود 3 هذرب يجرهدلا ةيلعركي

 1 |اونعو قعد ةأاذاول تاويل دقو دق ىأل _تام ىلعُتْيعداعمهلاثمأن مو

الاو»وناصقتلالاسَلاو
او الامس الهلا ىهنملص

اهفصيلاق نودع ار ءعشلا ضء!هراعتس
/ 1 

 اهلا اهرعق ىف تةداص مأ 7-3 اهم ثمذومأ ثمنا

 اااع ترابا وكت نألاشناءارغلا اهقرتواهدسف ام ىنعد ملبااولابج تمدسقت دقو

 ٍ قول ئاقلا ملا لاخلا نارعالا نبا رانلا لهأةراصءلاكتاو .قرضتفا فيفتى فولدلا تلحد

9 

 ١ ةراصعلاركا نأ ورعسسغ:ف ءاحةماسقل اموللاَمكن ا ةشمط نمهقااءانق سرنا برس نم ثددلا

 |١ لاَيكناٌةنيطو لوقعلاونادنالاو لاعفالا ف وك,وداسفلا ل_ءالالاّمكتاو راشلالهأ

 ْ ةمايقلا مولانا ةنيطنممقاهمطأل,زل لك انشد قو راثلا له دوا ملاسام

 أ «ىبع ىت> لاَدكناَةَعْدر فىلاعتهللا هلققو هس سيلاهانموُماَمَقْن م ثي دكا فىذلا امأو

 0 ىلعلاَمَحنالفو ةنيطلاةغد رلاوفدقى امك هلوق رانا لهأديد_دوهلاقيفهنمح را

 || باهذو داسفلالاّبكنا حجاج: زلالاعت الايس مكنولاالزيزعلا ليزنتلا ف هلوقو ءاتعى أباه

 تيا دلل ؟ىنلا

 1 موس هع

 دّصعلاةلوْحادألا 003 ذي !ىيبلىبأ
. 

 ادا أل ب ةعانسلا ىد نب تيدحلافو 1 ايفان رستلل ا دارغألا ]لاو

 ادق لسدتنالوسردلااوكسكراصنالانأثيدشلا فو رملاىدانسفا !لسكناو .لتقلاو حج ٌرهلاو |

 6 عد هل 3 3 ع
 بحاصئ اد سفمف مها 2 ىلا قلب :لم>ب>اصالحرن !مسو هم هلع

 ممم

 اهرووشرابكراتقات !اوأرعبلا ٌلجرلا ىل م*بنألابخالاو ١ مطومف تيما ةبادلا تابتاو

000 



١ 
1 

 ا

1 
5 

ّ 
1 
3 

: 
 و

37 . 
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 ىذيآلا عطقل وسل اف لوو ءامدنالفىبىانا لاقيو تجنب انعلومخ عجلباو لجرأو ديأ 52 هام و و : 3 , 2 2

 لحرأو ديأ عطقىأ ةملهاملا ىف ال: نالف قيفانانا برعلا نمل_ترلاقو لجيزاالاو
 - هه هم ع 0 50 و ًّى 1
 ا ع 1 ْ نمىأحارحلا لحل ليخوأ مدي بيضا نم لاق هنآ ملسو هملع هللا ىلص هنغىورو تاحارحو

 نيبهيديىلعاوذذن ةعبارلادارأن اف ثالثىدح انيبرامخلا,وهف وضع عامتو أن فيلل

 ؟ناارالا هير نكسب استانا نات نيرشي ركز يل 1!

 ةلكوأة حارب نمداسفلا هيدا ىارعالا نبا -ليضصمدسفأ اذا هبل البس لاقبو ادلخم |
 ليذنا ىارعالانا لحيرلاوأد#لا عطق مزحلا,لّيكناو هفارطا تعطقدق هناك لمحل جرو

 نونجالب جلا ةدوتجّيكناو ةداَرما لبقناوةحاريلا لبقناو ننال لينا نيب كايرعتلاب |
 نيسلاٍباهذزحرلاو طيسسلا ضو رع لمكتاو تئاذا د تكنتبو ىتالما وقل ل ّكناو ْ

 ديهن اكن ك اسلانالقكساونأ لاك ديلا عطقو» ىذلا لما نم قد ثم ناعفتسسم نمءاستلاو ظ

 لشوءرحلا ل يسدقو انرطضمقبفهادبتعطقهن اكءزلاراصنا# اسلا فذ اذاف بدسلا

 لباذتا لقو لياقتام هو نساك رتل لمكلا او لقعو ءانعادافر عيان أليم ظ

 هنموىربنءالاق عج وه لدتو مئارودعات عملين اهسا حورلاودعقلاك عملا مس .ليطاونمبا ْ

 ومع هو
 داو د 37 0

 انتسع 7

 نوسلونأعلا قيوم

 ا اودفدقن 5 ىلا لاك . انا نلف أشكو 0
 2. وو < يني مو هسا .> دا 1 - ْ

 -0- 220 دنا كر سالاولا ١ هلثالاق ا ا

 0 داس لا لابو سل لباطلاو ناطيشلا باهت

 رمثلاف عدرم 0 كفلابكتا دصسمر ك هلت لاهو هاتان ةقوكلا شيا ١
 ا

 داسفا رصقمال ىلا وامل ةناطوو ثيدحلا فو عتلاز سلوان ل بقتاولا 0

 دان , وخنب لةعملاق ةغلامملا ىلا نومهدب لب انليتاولاو هر ٠

 هس ا موو

 البان رمل ماليش مهب حاف د مكيلعَنيبَحماموق فاد

 (رشعث لاب برعلا ناسل - 7)

 ىخذتقمهباقبملا ل بخ هل ]وق

 بابن م هنا س هوماقلا عسينص

 نم هنأ حايسصملافو بتك

 هط.ضةي اهلا وبرضباب

 حلا هل خلاف نيابلا نم
 ها هلي ودل

 لصالا ىفاذكه ءاتلاو هلوق
 اذكو سوماّقلا حراشلاف

 باوصلاو طاغهناكو مكحملا ىف

 ها سوماقلا ىفاكءافلاو

 ةحفص هويتك

 لا لهاهم لوقامأو هلوق
 باو>لءاولصالا ىفاذكم
 . حلادفنءدعب هلوقىف طرشلا
 هسيفت# هيك ررح ولمأت



 اذكهاهلامثبونجملوق

 ها ةياورلاررحولصالا ف
 ويدعم

 ووعد ها ررحو ىلدالا

 2 ان 8 1 د ا

 ةاكوملاك ةلاجرلا ةلكرذ-اهاللا باءنممتانرلا ) لكوح)

 (لبخر ماللا فرح 3 ءاخلاو ءايللا لصف ؟١٠م

 | نآضنمأرعم صخر ذ غلا نمعمطتلا ىاردللا لاقو را ةعاجب متفلاو *لكسا «(ليحإ) مدع 2 و

 ازعالا نبا نع ركن ضل م ىلا للطلب اول مرد ولا ازمفُم :ناناضالو

 ْ ليخلا,ةراجلا كت قادحلاكنيفدُشىأ * لس اك وح سائلات جوف وهج أمهمالك ن نمولاق

 ل.ملالابح لت ةقانلا تلاحو كويحو لاس أعجب اوداو نط ىف عمت ملاءاملالسحلاو

 رعاشلا لاق .مدقتدقوف ةرعأك لذ فواولاو

 أ ! لال لوطو ىجلا كرو ص شلاامدصناهلا د م

 1 ريبكلاتليملاو مل دقو لطاواولاو ةوفئ أل تسلا اوةوعلا لدساو :لمكملاذاتلاسردصم

 ظ هقئألا قالو لمسال لاعب ليلا ولسا كلدكو مشت دقو داولا نموهولات الا نم مسالا

 || لد ااذمهلا لوم بلعهتتا لص ىنلا نءسايعنباهيوريءاعدفو ةّوقالو وحال ةغل

 | ىءابلاب | ااذ باوصااوهلىنعمالو ريبالا نب الاهءابلابلّمكا اذ هنوورين وأ 0

 | لاو رز خالو ةلاكألو لامتحا الو هلل محال لان وةوقلا ىألمطاديد كلهنالاقيو ةوقلا اذ

 - مسيانس دأب تاور درج : | لا لد لاطوىده اسىدانأس اهلهانيلاريصرادلح |نمأ 2 ةمرااوذ
 ا الوحاهبلزنيمل اهله نمت اانا لاقي اهنامتْحا لاط هلوق

 ةةسم ا ةعور

 اهلاوي ”خوسهلا اهب #2 قلتو ىزاوسل اهو: نينهوب

 اهلامشنون>ى لا ةفاخاايصوميتيملاَقسلا فهلا اصتنسا اذا

 -2م9-

 _ ؟ى؟ك ملوح أ ] وكن لمحأ اودلاسةي وهنَوَق اردو برهل تقلا دال هلام ارعالا نبا

 لوحالو لاكالو لا الوتلاحال م هلام اقيديزو لاك دلك اامىف علل حأام و هليح

 ' ذل ليرد اندر اليطانل ”هليحلا نم لوقت و .دحاو ينهعلمجأ الو لسسحالو لب 7

 ٍ (يسا داون داما فتاك طاثرللا ههجو التى أهلامحان ملكى صفثددلاىفو

 ا أ ءاطا مضي ءارأل امل بحلا س ًارزمر ركل ليا مزاكتا فأن ع ىنارعالا نبا سدكلا

 أ تارت تال اولا 2 ىهن تزول تمنح اذاغيك رخآم ى رار علفسأللا
 9 تىوم

 ٍ هلغسأ ىلا ليلاس سأرن ءنرد<»

 داسشقلا نيكستلاب هلي «(دخ) (ةهملاا لسن
 أ اا 0 03

 2-0 هديب دس ع

 ا عطقبىأ البو ءامدبن الف بن وملاطبن الفوب لب ل بح لبكموهن ىلع فيكا ىرذمال



 ا (لوح) ماللا فرج نه ءاللالضف

 رغل الاه مغتاضي لات -او
 ماوءأ طرق لاسح الس عصف « لطعلباواهيلعداج اي“

 م - 5

 درياوربمت ىأهول لابو نابض نعدبهتمرو هوه دنس اذاركرصب ا
 ًُ 3 وم 9 -

 تيمكلا لاك لو وفهريغو ماعطلا كلذكو لوَحاهيلعف تلو أو رادلا تااحأو
 دو 7-2 5و ه6 هو ع

 لولطلا: واكب اموَدْسَعِب « لم !لكطلا ىلع متل
 2 ع 00 7

 اهنعل راد قزادىفءاكملاو فوقولا ىلعه سفن عبو هن ريسعولاو> اهلعتتاىذلا لمحناو

 وهومدعبت بلا يفكلذو باشريغ بأ هنوكح نمهمأيأ ارك دتمايلعأ
 اذ ع6 0

 لوؤسلا نعمصأ ام لئاست 31 رادمميردسلولك ب 6

 ا وادننأوسادلاكف بيا ملناش مهأاملئاسنو يشأ ت نأوىأ بيسأل اسنأىأ

 الا للَشلا يش تح . اليلقاَرع يبحاصاب معنلا ىلالديز

 لمة-نمقرابالا يرغب ليما لَصلا ىلع 0 : ا

 ةعبر بأن رعلوق لوُثادهاشو ىربنبا لاف
 ال لاوءامسأو نمسا #23 الودغالاطلا ىضاَقق

 هم 55و

 الهوي نأب دسهملا ماع »ع هقعنم ةانوملا بناحب

 اء هذا ع6 هنو حج

 صوح ”الالاكو هللا لهن ملعون ايلومخا للطلا ضاق ردت

 سقلاو رهالاقو ه ل 9 *

 ا 1 ا ليكم »* ره ودتماتو ماققلا نم

 : شارت لاو عضو مسا لاوحو حاج وعااهياف فل ه> رخص تيلقنا ىأ
 لالا اذكه طعمرغ هلوق 3 ارث أوالاو 3 0 1
 م. ةغيصي ىطعمريغلءاو هر والاوح حر ع ىلع ةوانا طم يغلءلدف يهز
 ظءاللءلدةفاضابو ل وعملا اهفورح ضد ريركشل ىرامللاب قط الدال نالثوهر ةسركلا ةلولوط اب اهلنا قىرهزالا

 ناكونافطغن قايل ةلوحونو نطد ةلاوحونبو
 م لوسرات دسماه ف ىّرعلا دمع هةععأ
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 (لوح) :ماللا فرح « ءالالصف ع.

 لاح ح امم !ىفو هيكحراذاال اووح لو -!سرفلا نكمف تاح ىتفدالا .َنْيكا دك لاَخلاو

 لاعو لازىاالزؤعرال اول وش مس ذر طع نه لاو تكرو بئواذاال 20

 لاحت رغلا مالكوافرهط ىلع ىو ناو تو لاحأ اوالوح هش اذرهظىفلاخ هريختو هد مس نبأ

 نامىلاح ئرهوملا هنيعيرهظا اوهو هةةمداحو هئساح لاجتي :وةراسهظىق لاح اوهرهظ ىلع 5-2 ؟ 6 ل 6 2 . 95
 هل هد ه2

 هياعراتشاو بصللا ل ىأ نيه لا اودهطور بنت «لثملا فو بّنوىأ لاح ل ةمهسرف

 رحل ةدش تراس 2 :ر لا تآودسو نالوا ارقدوبهذيو* ىت ىألوكلهنا لاقي و ءاقسشلا

 ةمرلاوذلاكءاهسلا طسوىف

 0 ه7 هياتم ا دم ه5

 كياوشلا غولام تاوحاذا »# ةيورو داما نوع تو

 هيل هو م 00 0ك ا
 امو رطملاامصيواذا هلام ضرأو ىلو ىععىلو هلئموتاومت ندع ت لوجو روصنمو ألاف

 م 44 مو

 || ليوحو لود تعض املاقيو دب اى ريئذلا هسه دم ع نسحأ ام ىأ ىتمدالا لاقل وحن سحأ

 لابخآذفوءل.نىلء بقل عم الث مح ىلاري بلا ناطي نمّدشي طبخلاساو هتلبحو

 زاكرب_كناوادتبملا ىلءهعفرولو ف ةرالا ىلغ هم صني ىارعالا نان ءن تلك لبا ةمىأ كتلك

 . ا واولاءلضأوةئازاىأ هلامحو هلايحدعقو هديسنب هاكد برعلا نع هاورادحس نكلو

 ظ تناولوا نمنيدلاءهيلغلاكشاو ةلاوكسا م الاول مفكتلا لي ول او دهاشلا لي واو

 تيمكلا لاك َس , ودا مسالاو هندرأ ىأتئثلا

 ليوطاة سنك فووق 0 كوالا تاذو

 هابرحلا فصيدم رايز لاق فتش الو تح هلع نبأ لوح اوحو لوصف هلوحو ةجسرلا نعي لاق

 ئ ريكنال هنأالا لذاسملا ىلع ». الئام فراجع
 راين ملا ؤراغينع 7 هتيأر ىلا لقلا لوح اذا

 ىذعلاّلَقلا ىوريو فرالا ىلع ىشعلا تعتف فو لعافل هنأ ءلظلا تعفراذا اذهل وك ىنعي

 ”ىشعلا لالا واذا لونةناكرب نا لاق ةيلوعمملظلاولءافل اوه ”ىشعلا نوكي نأ ىلع
 ْ لو أف ناك اذاق فدع وهف هل ةللاهح .وتمءارر كل اراسض برغملا ةهدىلا سعشللا ليمدنع كلذو

 و
 ىراصنلا نال ارصتسربس ف يفق ورمسملا ةسهج فن دوكت سءشلا نال رمشلل هو“ . 9 ةراهنلا

 ةمرلا ودلاقنا اوحأ ه.لعت مل زملا لاّتحاو َّق قرشا ةهحامت الص فهو." و:

 اهلاسحالاظو ىدْمب ايس ئدابأ ل اهله ل مكَرادْنمَكلاَك

 لاثحاو



 ١1 ا ا ا خذ ادني ذ زازا 1 2 2ز] 221101711110101

 عنف (لوح) ماللا فرخ ءاطال فق
 م

 ووش مه © هو

 ”ةامللاو نيس مدلل كار ءالا نبا «هنسملاحن عدلا لذ زيكا « سقلاو صالاقو

 وهوةهعملاءاخنالامللا تاغا ثالث همفوءا مالا دمي ىذلا“ اواو لاس ا اهلمي تلا ةراكلاو
 لالا وناسنالا لاسلاملاو حولا راجت_فن نطابمل لاو لاا ولاملاو اهةرعأ
 هذهوىربنبالاك ىنملا ىصلا اهيلع لعب تلا "هللا لاملاو لُحّرلا أسم لابملاولقثلا

 ..جاجعو نيت“
 لاملاقاعمعمجتت 3

 لاسم سيرا و * قل ٌقراعش ىسل أله قرعْم تل )1

 ئندعبأ شىأ
 ىلا ىونهلانى سفك ل يت سفن * ىلاداو اف ىرع ةضَس !اماكف

 لاحانأ فلنا نما
 و

 ساو 2 وقو و و يم مد
 لاخلا ماعرون عيضم اودعا * مكف سوفنل ادوسادعدوست تسدأ

 نارتلا انه لالا

 لاخلا بكار ىصك اهلاحن وس ' اهلك س نادرا دروُدت :

 -ىكعلا انهلاحلا

 لاح نمنافم وبا * ثدَجْنِمَخلا ول ثع ءرماق

 رشوأريخ بهذا نه لاخلا

 لاحلاوتقولاالغتشمتنكل + رت ذل هع ىلا ْلقعَأ تنكر و

 اههفتنأ ىلا ةعاسلا انه لاخلا |

 لاملاب بش دهَشوهام اك »+ 9 بدق شرع ذيذلب كحل

 هدسْاءاكحاسعف عا نئداكس يل نهرا ظ

 ىلا يضل ىلَقعتعَسَص هعسعأتلزامىذلا لاا اذام .

 لاما: هس فوطبك ازلايف < كرامي فيلل ١

 هنمملدقو هرهظ قئارط رفا لاح
 مد اقوع و مود هم

 لاخلاكب از الا نمر »* هعج | بندلاد ميار ويرأ

 دلل عضوموهو سَرّقلا ن نم لاح ربح ام لاقي ىمصالا اد راصتلا قروانهلاخلا ا

 ْ : انهسفنلا نعةرامع ىهو هنأ سها لحبرلا لاح ||

 ىسفنىلا داوسلاف هلوق
 رطتاو لصالا ىفاذكه لت



 (لوخ) ١ ماللا فرح *ب ءالللصف ءءء

 م © 27

 لاق ( احا :(ضعدوا مخ نأ ةف ني- كلذوةرضخ نإظأ اوت اذ ١ ءالودلا

 0 م ام

 دضخت . هقوس داك كلانا « هيانحنا ارا اوك عَ

 أل فا نساتاوحانا فتحإلاثيدحفو اهتانىوتعاو ترضخ( اذا ضرالابتلاَوساو

 | لوقت بطل اىفاولزنئأ ةرسفتمراهنأو لمرات نمةقانلا الو ل_ثهىاولزن ةوكلا 2 يصل كانو د -_ . 0

 أديل |٠ ىف 8 ا ضرأتك رئانرعلا

 20 هيلعلبقأ مدلل لعل

 مدلا ىلعّلاحأ امونهيحاصت * امدىأرامل لا بدك تاكف :

 ْ ْ ١ 0 لر مط رن ىلا
 هلك اوهفامداموتهبحاصي ئأرنا بئذلك معلا نبال سبل ىذ ش

 نوكمتباولعخرخ [ثيدح فو يلعب مأ ىداولا ىلع لاا مابا ثيدسجفر

 1 دنس لاق هت دلودحلا ىنءاملاتلحأو هيلا لمع 3 هيلع لبي ىأض ب ىلع مهطعب ل و

 م م

 لاصتسلا ىلعلامصتسلا نواح * ةانسار ابرغ هنع ومدن 1ك

 لاف طفلا

 73652 م و >

 اقطنهئامؤف ىرتىراوداومح 03 هعداقْض وبدت لود فل

 2 راصىأ مقوم ىلع مه<وبصلاعمميل لَةاوََاذا موقال لاقي تبتخ اهفزيملاوأ

 وه وِ

رالا ىلعءأمملا لاو ّبَصْنا ىنعجلاحو ادحاو مهوب م هجوم
 ْ هنا اوالوحا,بلع لوك ض

 ريهزرل ىربنبا دشن و املقو هيصىاولدلا نمءاملا لاح و هنييصىأ ةلاحا هليحأ اهيلعانأ

 : ىاارعالا نيادشنا لبقأو ضرالا ىلعَّبَصْنالمللا لاحأو ٠ هدا لوُذج ولم 5

 مى

 لذ ةنصق

 اهئارون ءلدلل لاح ناو * اهثالطأ لعين بهَا
 م

 ْ بصناناواهيلعاهه تال ىسهف ل.سَقلا لك امال باثذلاون السقا اهدال وأاسغا للا نأ ىنعي

 | 2 لافثكاة قي رطوهليقو سرفلار ظن مدبللا عضوم لاطاو لمقواهئارو نم لسبللا

 قلك ءامسلاىفزانرهظ ىلع + هنسملا+العذا الغر اك
 د م-- 2 :

 لاو



 عم (لو-) ماللاف رس هب ءاللا ٌلَضف

 ريضبلا لج رلااتلق تلاحو « اه ور مولا س ناك اماذا 0 ومس سر ع و 7

 نأونععلا ميما دعو نمس ىح نبا لاف لوح ًارام سيح ني د لافو تبلقناهانعم لبق

 واول -اوهوةعتا ىلعالا رك الام ع مىفلاسعف "الا هذهنالّديسوروعكت لوح لاقي

 ميقدغلثسللا او روس ا نعمىفاو راح ا ذشاماذاش تلا نوكين أى تبن ده لوق ىلغف دم دو
 ماللاديدشتباضي تاو او ال 0 لوس او-لوقي مهريسغو الوحل را
 اههبقالوسلو-دقو هنآو- مقا ملاسقب او !اكسي ادن "الاعجو قاسكلا نءان؟ا ملوح

 ةكر وو مشم خالو لع قةمال ل لصالا لعاب لوو لوا نب لو- أل جدو لوح "الارددم |
 مصيكاذك ليو وط 0 العن اكفاهل عبباتلا نيلا فرجاهل ةسعبانتلا نيعلا
7 
 ناك اذاوءآل وساهريصاهلر اوحأو هةمعلاحأو اهدعب نم فاالاءنيعلا هتف توبش ثيح نملوح

 لاهبمعلاةلوُخساو الالب ,وخاتأا اوحاوالال وح اهبعتأ او !ليق يهذيو ثدحل دلو
 رب نوةووصقم سان * اًثأرهدلاو مان“ الا ةلوُحنمو

 اه امة دنس نوار وجمل قانا مدل اولا وءال اولا و دل او أي ءاج لاقي فدي فصوي و

 قتلا قداولا دعب تان ةو رجورضخ طوطخو قورءو سارغأ هيفوداولا عمح رت مرش
 سأر ىلع حب رض ىذلا"املاةالولا ليقو ةأرملل ل معت_فندقوهنم حرك شل وأ كلذولوالا

 ىحوءارتسوءابنعو ءالوحالا ادودمم او سل للذنا لاقو داواذا داولا

 ةءوامم ةوظءولدةن"اك رضخأف الغل او لبقو ْى :رب نا هاك هالي ىف ةغل اليخ طولا نبا

 نيمون وأ حوس كده عني رف نانا لق ل تسلا جرف ضرالا لا شنيع

 2و 1 مرافق ياما 20 . 8 2 ا
 :املاءالوداو ٌقُدَبو صاختو ار دَعلاو5 اهلا نمنون مرا ذاكامادبأ لاس تقالو# اهلا

 مد مو

 ءالودت مق“ لاق داولا س ار ىلع خرخت ىلا ةدلملاءالولا ف تكس نبا لاقو ىلسلا ىفىذاا

 رعاشاا لاف داولا ىلع 'لةشما منال
 ة5هءم عد

 نيكس نعنامُدم كلا اهارق »* انصاف ال

 انتوعو لعد باو لاخلا ىهواهيفوهودإولا فوجن مهي ناسا ةنمدمءالَوللا لهثنبا
 0 وو

 زاوللا ةعدقو رضخأ هضعب ورفصأه-_ضغنو دوس ا هسطعن همأ ن بنرعب هربدنم حرت
 هد

 ةقاثلا هالو ل ثفىاولرو رمشلا لك يحق عةربد نم ع هتصتاذا قسعي

 لئماضرأتدأرو انرءامك *دأممالودا نالءاملاو ينماللا كلذ, نوديرن كسلا ا لثُمفو

 ةجيرتؤ مدقت ناك اماذاهلوق
 هرمسق و لاحام اذا عسا

 ها ناّدا و رزامولعلف لود

 وعم

 هتمعتلاح مست ء4غل هلوق

 ىذلاو لصالا ىفاذكم هلو

 تااحو هحرشو سو ماما!

 هل افك سةغل 0 ولات

 هسيعتم هينك أ تلا

 ةسمط وقلاننا ىحو هل اوق

 قس هوماقل او :رامعء المح

 نمءاعيسدغتو هجرت

 0 ا و رسسكلابلمللا

 هعمعمهيتك ها هيوم عطق



 َْق اذكش ةلامخلا ىهو هلوق

 م تطقسن مدلك لعاو لصالا

 ودك هأ سانا نم

 (لوج) ماللا فرح ه«.ءاللالصف نول

 | ةلاوذلا مس-الاورخ [يرخملاهنع اسرع رَقلا لاحأو يفتن ىذلاتقولا لاسإلاو هورص

 ظ لود وهو لاج«_هاردب لجر لع لوك وأ ناكمىلا ناكمنملو كذا لجرلل لاقي ىفابحالا

 ظ تاقلح رلالعف ترك ذ اذافأل حاولا اهل أ م_هاردين الف ىلعان الف تأحأ لاقي و لوح

 ًااهرغتلشلاسا ةلاوكلا ثيللا هسْفكَتاذ نم وهلوكاذاالا تا لاّمحلاو الو- لوك لاح

 ا لي فيداذكوهو لع ةاانالف تلبس لاقي روصنمو لاق روتر نم:ام لوو

 | اذاولسو هيلعهتلاىلصىنلالوقدنمو .هيلعاهبل ا افةلاحا هلا امهرد اذك بلع لرش 7

 ةلاودا لقي ىذلاو ليحل اميلع لك ىذا لاقي ديعسو ألام رخآى ءكدحأ ل >أ

 | تلا بارتلا لاسلعاو .ةلاولا مسالا وم دب هيلع لاحأو ناعسلا لاشيأك نال مهول
 2 ١

 ٠ الامال يلعب ربجنا ثيدحل ولا ودون الا وطلال "لمسلاةللاقب ىذلا
 95ه سادس

 ا ههحو هيّتبرضفرصلا لاح نمٌتدَحَأ لدا طع - ا دوعرف لاه

 ْ الاةلاالهنأ تنمآنوع :رقلافاملمالسا اهملعل:ربج نأ أبد ١دملا ىو رك هب ءاورفو

2001 

 رعاشلالافو هاف هَل هنيطورصلا لاحن دي لمار اوه تنماىذلا

 لاخلا: يري كذبا "امداخستم »* انضرأب لب فيضلااماذااكو

 بلا راسؤود قا لطلب يضم, سد و هنيطىأ كلا ل وكلا ثيدحىفو
 5 8 وسد ي) <

 02 نا مضل وبول ىف طم رمهسلاق رو ٌلاَحاو رات داملالاكاو عارك نيالا

 * ىلع ”الالاك ارم لجل لاغو 1710
 - و

 - سوو ع 752 ام 11 تخ

 فدحولا ك ءفاهعصدسفأو 35 رمدعرغك لاح ترك ذااذا

 ىرهزالا دشن واهركذ ذتقورغىأ رصعوع

 عانقلاةئدماهتك رت »* عاف لوح لاح برا

 لالا ليقو رهظلا طساولاكاوةلاصماو لاتقول[ كعهباوا الع وتس نوم 0 او

 2 ا
 اهرثؤمىفضايسلارهظب نأ نيعلا ف لودلاو تلك نوكيتأزو < وةلاكت د ->او راق نوفل . ع . ”-«

 اهتقَدَحِناهَد وهلمقو ف "الا ىلءةقَدلسالابقالو اولا ىلآقو قاسآالبقنم داوسلانوكيو

 ىلا قدا ليةنأوه لبقو جالا ىلا ارظننا ملاك نيعلانوكستن أل و>المقو اه رخو مل

 شا رخى أ لوقو تأوحا ولاَ تااحو تآوحدقو ل هللا

 ؤ
 ظ
 ا

 ١



 اسم جيلا لولا لبو لوم ىهوتآوحو تااحأو الامحو الوؤح تلاحدقو | ا 0
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 21 (لوح) ماللا فرس و ءالال_صق

 لوو لوح ىلع تقولو ولوُحل احىهف نيت مت اف اخ ىف رهذ م 0 0

 رئاىلع ةيراجوأةيراجرثا ىلعامالغتداو ذأ لوو لوتشو لح ةقانو لوح تأهاو ادلع ظ

 ىرهوملا رخال اواماعْتلج هللا تاو لئاخ لو لئاخت اشو عّضو ةعاسلنالا

 ىتنلاو بسك لا ناف ثدنأتو زيك ذ ترسل هسيلغ عقوو جئاذا هنال ةقاع اادلو نمىثنالا لئاخا

 ةقانااداوالاةءول باسر اتالم ةئسح الثاسدق قالا تبق : لاقي لئاخ

 لاق لت ايل 3 اورئا ىف يملا اذا ابتطن نملة
 ه م دهم 8 هد

 لت م كةنولاه اهرك ذالو 3-3 اح اعلا حرت اللا كلف “ 7

 اهمصيرلاْذا ماعلا هلي انالغلاحأ 1و لملف ,ا|تلاحاذا للا لاجأ و لئاو لوس ويلمو

 ماعلا ناك اذا فام 2و اريفىرخالا ةَعطَقلا لوو اماعاهنمةبعْطق م 37 : نيت

 تلاحو ماعلك اهكت نا كل هتان الذكى ذاهبة سه ٌلعَ تلاحولا مقل 1

 لوو لئاوسقونو لئاح ةقانو مكتمل ذا نهربغوداشلاو ةأرملاو هل لاو سرفلاو ةقانلا
 ل ا ل 50

 تلاحم هلوقنم هلداوبالىذلا لما . ليو مقلم لكرش نمثلب ذوعا ثيد- او لآوحو

 َلَسقلاا ببر تضيملاذا ماعلا هبا رلال اأو ماعم وماما يلع تكتاذتااحأوةقانلا 0

 رعاشاال اق لامحلا مضلانل ]واو ٌلماوَحربَعىا لايحزامساشل ١ ودعم اسال اا
 5-2 و ماعوس

 عمم ناك تت نشضعلاخز م وامس د وحن

 ةقانو لمقلو لسقلااهيرمَضاذاالاّس لوك ى 43 ا لاح يمصالا نونلاعْنمم ىورنو |

 نم هيلع ناكاموهوناسنالا نبك ُلاَكاو اروع والا وب تلاع لوو لايح قونو ”و)” أح ْ

 لي ىنهوهدنسنبا لاق ىأا. دللا نعةريخالا ةلوحأو لاوحأ عمباو ثنو يورك ذب رشواوخ |

 ركض دوا

 دجاولاو ردو نط تالف اج لام قايعللا ”لمأ عرسكيال لحفل عف لاح نزو نال ظ

 لالا ىرهوجلا  تالاح هاك مولا ونت تلال و 06 وفلاش لاح
3 

 اهنف طمش لالالا ىو .وودظعوملا اوةيصولاو ةصنلاهوَك و وأ نا.سنالا لاح ةدحاو
0 

 ةظعوم الوكيل سوهملع هللا لصدقالوسرناكو رد اورعوب ؟ىوركاذكو هنمشل لوقا |

 (رمنعشلات برعلاناسأ ؟7 )

 | دالو أن مىالالئااو ىث:ااماعو ارك ذاماع تلج ذااًضن أ موكعلا» دهللاقيو لاق مالغأ

 ١ امهعطقي نمط تان 1 ا ىذلكاةديسعو ألاف مهلا 1تااجاذا نولمحمسسانلاولتلا

 اذكهالاوحتلاحدقو هلوق | 7
 ناسك اطومضهلصالا ىف

 الوؤ>- سوماقلا ىف ىذلاو

 ةلايح والاد ود دوع_ةك

 ها انهام ررف امهرسك
 هيدءمعم



 لمالاقاذك ماكاو ةلوق
 قىلملا اذ بباهدخلو
 اشيدنأب ىلا ةغللا بدك ىف

 ةلدرمميماوا عابنا أهلعاف
 يت ةمل رد ماللا نم

 (لوح) ' ٠ ماللافرح « ءالالضك 5
 ةعم

 منن بثانقثيدح فو تأليوتثال ”تاوحو أ تاريب ثالث تري ى لاو أهي الث

 زيغتمىأ نتاع كسب ىهم ثي د |هنمو اريغتمىأ يشر ضخ ل ذااَوْدَحَتيأ

 ةمستلا لولا نم ذوخأم هنأ اكل _.ثوهفةكلاهءاعتت اذا لا ريغتم ٌلكو ليلا رع ريغدق

 ىلع لحرلا لم عيش اضي ألام اول احلا سمالاو هرهظ عزل ماش هيف لمح هءاسكل ودقو

 تارك ملاعب هرهظ قع لح رلااهل هك ىتلاةزاكلا احلا اهل الا لودك دقو :ناكافءرهظ

 ةراك تاج اذا ىرهظ لعالا- تاو لاقي هرهظ ىلع ةراكلا ل-حاذا ٌلحرلا لوك لاقي والاح

 رخ ؟عضوم ىلا عضومنملقن لوقو ةهلبحلان ملاح |ىااضن رو 0 ان

 | 0 هلوقدحمو 3 مالو عضوممىلا عضو نمل لولا

 0 ىلا هيلع ٌبديىتلا" هلا هو يمد ىداااهلعع ردي اةجاردلا لاحلاو الو 2

 ىراصتالان اس نينعرلادمع

 - هو

 رن 34 ادءاصودج ىْهيلازام

 مد ثم ةع
 لولو لاو هس لن ضرئاخلاو مطفذ مى د : وهدحولعب لازامدي رب

 ثددح ىو الاراصى ا هلاحأ 1 ءاسس او لاحت ساو لدكلا ؟اذكو كوشي لهما يعل

 ار ر2اذال وك لاح ح نمل فت داوهوال أ كر هه: لهديلاز اهتنىأ ماها ليت أو ة هفهط

 تعملو 0 كا تءيمىرغزالا مدقت ”دقو ميلان ىل-_ءقودر اطكملاح تاطّلاسنعم لد. قو

 ذك خشلاَلاحلوةتةكرشا لوكا لاف هاا ةوقألو لوحال ةلوقويسنتن علوي هيأ

 الو ةكرتسال لوقب هنئاناا وقالو لوَحال لاه اذا لئاسقلا ّن اك.ف لاح نعلم لككلذكو كح م9

 كلذ دروو هتئاالا ةوكالو لدحالو هتئادالاةوقالو لوح ال لاقب قادكلا هللاة شمالا ةعاطتسا

 لدتو ىلاعتهشاةش شمالا ةوقالوةكر رحال عملا كاذب رئتفوةقامالاةوفالو لوتال ثيدحابا

 درجت لوس كبد لوُشأ بمول تيدا هتموت لوالإو ريثالا ننالاعت”هلدلا لوكا

 ثيدحىفو رح ل عماد تماما نقتل نزاع نمعممأو عفدأل بقو لاتح أ قو

 لم لئاعةقانو د تل 'ئذلا ناطتلواما ليقو لَا نموهلواحأ بو لواصأ كب رخآ

 اهنععطَقُم ماس ثاذكوتاوتسأيتنسةنسمل اا ةقانلا ىهلدقو مقرف اه طع

 لئاحو عمد اما ةريخالا لوح لوو لوول عهباو لق تاون سو أ ةنسْا

 لماذا ليقو لاجر لرد اوقتك ةغلابمل ىلعوهل قو: ماوعألئاحىألآ ايلول وح أولو

 اهلع



 14 ”*(لوح) . .ماللافرح ٠ ءاائالصف

 سوو مدع م نيج تس

 تشمل قوم تعاود »* قبلا كيداك دب قراداب

 - “د

 قنملو طب رانا انقل هريغملا هنعلاز ئذلا نعلوتو قاتلا لوةيهرغولا#
 وس و 5 2 2

 لوم منسق ولا لاسو لونك ىأ رخآ ناكمدلا لام ىرهولا عنود نوت لكلا

 0 دعو موبلاءاطءلوكالو « ةغانلا لاهو 2 ارم دعت نوكيي «نيننعم الوح

 لوقو لازىثالوُر وحوالوَ-لو<دهعلا نعت الو لاو دّعءاطءَنودمو.لاءاطءلوكالىأ

 هديسنباهدشت أ ىدعملا ةغياذلا

 الوحم ىلامملا َنئااسدل تاو مكوك نادك ظ

 لوعفملاف ذك كلحر تاوحدي رنأ زو<و تاو ثاكمتا او لعل اروح لاك ا

 فابعللاد أو ليو اولودما مسالاو هلازأ بلا هوجو ريثك اذهولاق

 الب : وترا نم عنماتابال « انوا ضان هاو تّدخأ

 ىرهزالال اق الوحو الب و2 امنع ةديوع ليوا ىر 2 ىركلوطلاو بيدهتلا

 وخال لجو زعدللا لاق ردصملا ماقمم وقيمسا لوذاو #0 ق.ةحردصءليوخلاو |[

 ىف اولاكاك الو هناكم نم لاح .ةلةءالوت اهنعنودبربالحاجزلا لاو الب ودك ىئالّوحاس من

 ىنعملا ذه ىلع نوكيذ ةليحلا لونا لقدقو راق. ادّوعا مح فاعور هصرُعصردا هلا

 الود اهنءنوُيبال هوقل ئماموق لقلوب دل جوز. هلوقئيرقو لاق اهربخ الزمول

 هناكف لوحامأو مي لتعا ماقراصنمع الذ موّقو أ موك ىلع ب هناك اًمتماتثلوةنمامقنال

 ىلا ارعالا نأ نع ةريسخال لاح أولو الوؤخوالْوحَو كلاَلاَحو ىلع فريغ ى ءراج هنألعوع

 د ينك بعرفكللا نم لوح ناله ن هدب رش ريق :لالخدل أن مثندخلا فو ل

 ثددح ىو هلاحنءلو ملك كلذكو لوعاذا لوك صخشلال -ى ةردزالا مال_سالاىلا

 قوي وسلا و ةوهو ري وانغ .لعاوإبقأ ىأ اولاحأ ىريواواوكدعأ نشا لاول ييخ

 قفط ىنعب ود قفل تفنو يلو طار مده ْناط_ثاالاخأ اةالصلاببر راواذا ثديدحلا

 .يئالانب لاق لاح ىلا لاح نم ”ىأ نيطايسلامعلاَمحاف ثيدحلافو هلعذلأموْدَحَآَو

 ١ اررَغْتلا كساف هنءهللا ىذررع ثودح فو مد_ةندقو مطاءرو مثملاوذباو رىفءاجاذكه

 لئاحدامرلا_ةينوللاريغتملا لئامحلاو ره ىلازمنم'املو وكت ةلاوخاو ةماطع اولد توك

 ةالضاا تآخأ للى أن اثيدح فو اريغتمذوسأ ناك اذا ثوالا لئاح لخير لاح تاو

 قمءراذ_كهىلاءملا هلوق

 ءاللا دعب ةانثعل الا

 سوماةاح رشف مرو

 رثتلوالةلكواملا ةلك
 اذ_ه رمسغىفتدبلا لع

 همعصم ء.ةكءررف للا

 لالا ىفاذكع لو هلوق
 جمماسنلا ةدابز نم اه-اعلو

 ا.عالكدعت هلوق اهنءىغي
 "0 ها لود



 اذكهزملا سءالوملاو هلوق
 ها رظناو لصالا ف
 ف هدروأ لاءاورءامدلوق

 فرح ردك ىلءادهاش ىلأ

 هسننم'اتلاوهو ةعراذملا

 هليتدررأو

 هس أَي هماذام ىلي اان

 لامعتسا ىلغ اد هاش

 وهو ىريغرك ىأي ىأ
 ريع هتك سامقلا

 (لوخ) ماللافرخ ه ءالبال دف 144

 , نمنع ”موم

 هاسلو>وهلو-وهو هناك مولانا أ نوشزلا ناس أو "هب رونا مالك ب ذاكلا او. .كنأش نم

 َكاَوَس لاشي ىلاوذلا غم مسا لوآساو بيذوتلا ماللارمكبهملاوح ل ةنالوال اونوةلاوحو ا

 سانلاتب ار لاقي ىرشزالا لاه .لامولوأ :لاموذ كلو ةكحوللاو ماسالا ناب ردا
 ةهص ما

 دارلا لأك هلو ةمنشت ىهف هب ودم رهيلاوحْنادحو ةلاوقن هيلوَدو هلوحو هكاوَسوهلاَوَح

 7 هن كل ماقماذه 3 هيلو ىو صام

 ريالا لو:اويدحاشو ىربنيالاق ثيم احول :زاخو كلاود لاوحمهلوقلذ 1و

 اكلاود لأدلا ىشمأانأو * اكيلابأال كد اومدهأ

 ثابنلاعضاو «ىفانءلع َتغلا لزثأموالادب ري انيلعالو اًلاَوح موللا اق تسالا ثيدح فو

 لوقاعأو.- هنناوح نم ينيذ_طمىأهءلاوح سانلا تبرمول 0م اوقنمةينب "الا عم ضاومىفال

 مرايا نملك لسجن * لل تايم * سدقلائرما

 ٍبهْذكذفراملا اوغشموهوالا |هلوح اكمال هنا ىأ لإ ذيةغل ملا ىلا ثهْدال اوداهب ط ا

 ةيؤز لاق همارألاوحو واح ةينلال واو هنلاوح 0 موقلا هلودحاو 20

 !سهأ مازن ملكو لدحلان شلات يلاطم لاَ لامتحلالاو ه رحت لاراعتة اود لاوح
 : 1 1 ديبل لاوس د ةفلرحا

 طا ولالض مأ ضي فدا * لواَحياذام“ لا نالت

 نينا نيب لأح؛ ىلع لاوملاو :لدحلاب بلاط أراك اوحهتأواح ةلواحما لادا ثدللا

 زاد زاير نينا سيول زاجخلا و درجت ادعي لسد ل و>اذهلاقي
 5ه< 2تاوح

 موو

 8 2578 لاح دف نينا ننيز السم ورا بمرت ناصح

 هادا ورع

 ىلذهلاداب وخنبل ةعملاق هفرصو هرعت هذلا لاوحو لاو اك لوجلاو اولا ئشلاكلذ

 دن ص ةنانرخ ىف حاكلا ءاسأ * اوان تعصر هدلالاَوَحّنمالأ

 دشن ورهدلا لو-ورهدلا نالوورهدلاءالو>ورهدلاةلوح نملاذهنا لاقيو ب:ذ ملا
 29 1 يع م 5 ل -

 دو ماللانانصنيصَس « هنأرهدلاو مانالا لوح نمو

 دشن ماس ب نماس ارعأتعم«لاقءارفلا نعهدامساب رهزالا ىو رو
 .٠  5ه هي  1١ا . 9 ٠ . 6 9

 مهذعب ىلدشت أو لاق مهاللب لاح لوقو ماس ب نمهريغو لأق «لئتع ناطر. لا لرحا ماف#

 ل م م هسا

 يب رادأب . :



 امو "هليخلان ذل 2 اًنقالَوَ ناكةرح .ل عامه دى نيَذلا نيلح راهن

 ١[ 410 كن ش 4 * هس
10-2 

 دهن و راها ونورا ماوبلا نمقيادعأ لام

 لحرو هلوحأ امو" هر ا ا ليت

 رعاشلىر نبادشن ربو وهو رومالال» هوك ريصيى أو اولا ديدشتب لوح

 ه5 "2و
 لوح ىأرلا بلقهيذو هودي 001 موفق لراالْرغامو

 ىوَدَلاذْنُمْر ارماللاقيورجان بالاك "هل للا ىذىأرل داك لحر لاو

 رذح فاولاوحا 00 يغلا در ناتو!

0-1 

 ل اوكارانلا مك قواك الو نايلقتلكناف بلك هيت:اللاق رضتحاا ل“ 4 روأ ه,مثن دف و
 جب ه9 ا

 غلاب ةمسنلا انس هللا اّدع نماخنناايلقا .اوحىوريو رومالا قلاست>الاو فرص" ااوذ

 اه ةهليحاةلاكاول حوذاهناو ةبقامعملمحأو كمل وح وشو ' ”ءل.حا نم هلْ و هلوحأ

 وهلاقيو لوح "لح اذناكن م مهلاثسأ نمو هلي بلطاذا لاتحاو لحرلا لوك لاقيو

 نأ ن ملوح ًاواناول نول راطوهو شقا ارب ى أن ملوح ا وهو "هل بحلا نم ين نملوحأ
 دشنأو هلل .حالنودب ربه ةلوحال ل جروشنولوقي متعم-قاسكلا ان اناني بوث وُ

 ةحاطا# لا ”الااهبىضقي 2 سألك 0
 هلاعهتد ام ىففت أما بتاعيدا ردفالك ربئبادشنأو لاا الز 5 :«رملا لاقي ”يلدحلا ةلاسلاو

 وص - ا

 هلالاالَز 2 لاو »* ئةمرصن يح تلواح
 ا واه

 10 35 رارهدلاو * ى-ةاانبعلي رهدلاو

 هالكلا هيو جدلا « هلام بسكب هردكاو
 ىنولوةيوبيذهتلا يال توم لافي يالىأةلاككالوبالى كلذ نمتلاعال مسهلوقو
 ١ نعديلدءام مالكلا نمل عقا وةلاحمال ىهأب تنأو *« ةغباتلالاق ةلاكالدمال عطضوم

 ليتم مالكو مالكلا لنكاوي لاسفل احأَو الاحمد حوحو ههحو

 هنأدسج نيل يلخلا ن نعليعث بأ ىوزو هتدسقااذا هلا ليج أمالكلا تأحآلاقيو لاح

 سبل ئشل مالك لاو رتل ئىذل مالك اعلا ئذلم 8 مقتسملاو ءىثرغلمالكلا لاا لاق



 اماعطام ميل ]عحوهلوق

 هذه ل علو لصال !ىفاذكه

 ريخأت نمةمدقم د[ هلا
 هىدعم مارظناو

 ىناذكه ىهاودلا لّوملاو هلوق
 هاهررحو طيضلااذه.لدالا

 ل عو هكا

 --- مهو مى هوذا لوا لود يارعالا نما كاذنموهو شد كركم لولو ل لطسرو !

 (لوخ) -: مالا فرخ« هلال" 3: 144
 ببر وب روس جب بو

 دس تو

 1 | نا.كمنان نعلو <« دع نأرنغن هريغص لول يقو * لو مام ىذن ع 5-5 لاف #*

 يىنار ءالاننادشنأ و هش ب لوا ناكملالوحأو

 - و2

 اماه تبسم زون اك »ع ىدلوللا تلد1الدازأ

 اماعطهلناف باكي نسمو 5-3 هسيئسُقل : دئاوزلاوذُل 1

 وه ع )

 :.العحو "يملا كلع نزلا ن «كذوعريست تحلل لدتا امأ 1ىأ
 | يول

 قاع همفاولاق اكنتلبلا اق وحتي اهيبنمادجأ أوس ! لف همت ؟لبخما اماعط
<2 

 0 -لاجو لوحه .اعقأاذ ذا ىو بوقبي 0 كلدك وحلو

 - هسوىوو انا سس
 0 عدن لواهيلءقأ تامل ةراهمو فو -جمو تاوسو و وارغب

 نسوق ةعاورا نخالاوخأو الود تكرت ا ارتاح عسل ةيلوح تنالاد

 01 اعلا ع تبطل اوتشجدنو حاح وعااهتيس وأ يبات ىف لاسم

 بيؤذوأ لاق حاموعاامماق ف
 ةوس عد

 اهراهظوا مسامع فاعل ارث تاطغو تْلَط سولا لوتس .
 ودوم

 اهسع غاز الاول اهم 7 ميدلت تلا ايل ىتلاسوةلاكأرملاهذهتريختل وب

 ْ | تلات اكحاذكعاحّرروس موقلا تآاسدقو جب رلادنعلاز سوقا رو لاح ةةمنح ون اكو وعاو

 ا ىعلاىلا ءا وهسالان ءردخأ 71ش لكل مقو حاج وكلا كاس رطل لاه مهر

 اهقتنم حج رخال هاون كانو تبالي ونملوح لاذ فلا فو ليكم موهولامصماو

 و ييَوسماهم نقار اطناك اذا لامس لجرو بيذهتلا نيتيحانلا ىدحاىف بهذي

 ظ ضرالا لاك حب وعلا ىلا|.ملاعتسال وعملا أت .هكملا ضرالا يفكروا ف دهام شي دح

 سوقتلا كلذكو حب وعلا لا“ اومسالا نعتا هسا امالي و:سه تسدل ىتلا ىه؟رل ي<سملا

 ةلاَغاولب ولا "هليل ولوحلا اول ا ولولا هدمسبالاق تالا "ل يحلالوشاو

 1 و قرصتلا فذ ةردقلاوراقلاوْوفدملا كلذ لكلمتلاولومتلاو لامتحالاو

 ءورصاسا ها و رى سو

 لواوحو لاو و كلاوو لوو ةلوحو رمش لثمة لوو لوح لحبدو ل يح عجب لوطاو
 لاقل اسح الا ديد لات

 ليوا قوافل #3 لقدق كخأب رشنأدب زان

 م5 دو ضم
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 7 ل نر . 50 2 0 ه0 +
 لم_سادق نولوةب نيذلا مهو لاف فر ردا تأ املالحرطلاب حاكما ىابز ءانءلاوةياصآ

 لطم نون نمتلو_بممعم لشللا لظالاو عرْرلا ل سد ةىرخ أةدغاو نونلا خرط: عر
 عع د 5 0-2 ا
 "يلق مرك | هل  ظ:ح ىرهولا لاق هل بق هل طم>و لجر م.” ظمحو عضوم لظانم! تاذو

 لكشَلا (لكدح) مهتنبو راع ني كلام نب لن مه »وأو ثودرك *الا لافْنح مهل لاشي مثيل

 لطخلالا لاك يغللا اشيا لكلا ريغال ة اكس ىئنالاوريصقلا لك اًنخساَو
 «<و م ا ىءدسو - ع م 9

 -ٍ لكشح لمان الادعج مرا ذه "5 جولعم تن أو يما لف دكف /

 ىثنالا لكلا ىفىرب نئادشناو
 م س 526( < 7 ليوم » ع

 امامد ماريان مدمك * 1هئدبحس اك ةلكش- لكنم
 هاكر لاقاهيف ةلكشس «لاقءاسنلا نمهادودلا ةممدلا لك دلساو ىشملا فأطب أل حزلا لكشتو مسا

 كسول ”مح هن دحاو مرهم كوتا عشب اولسملاو لسيبطا( لهح)
 جلا و ناعمقلا فتينن اهيلعلانملا سيال رك تسل ةريصق# رمش ل يلا لقو "ل و

 قدن تبت لبا ةفينحولالاكو هريغلعمالو لكك ىلع مسا مالكلا فسدل اسيا قروالو

 اذاو كَ سانا َبَصْخأاذاو حالا ف تدب تين ءاسسلا نك اس ل ملا ديزونلاقاو. ضنا

 هنالدب يعم لافو لكامل أوقد« ىحة جب رثىفةج رتلاهذهىرهزالارك ذو ىحا 2

 قيم انهو الجت نيل اش من مااا م ولبالاهتلك ًااذاواعد رست ينزل هءاصأاذا

 هيلعلاحو هوبساهاكح لوؤحو لووحولاوح أ عملباو هرمية مسلحا «(دوح)
 ةيورلاق لماك لوح هلع ىنأل ام اوئشلالاحاو ىاالوو-و الو> لوألا 0 1 يي را ل ا مه ه2 5ةم

 : 3 00 - ه م2 هامده ع ٍِء 9 كك : - يت 59 معس

 :ىفازكه بما ديد هلوق لاق لاوح ا! يلعن اهبل .-وتااسو تلو أو رادلا تلاحأو «دمعج ايد الات قروأ +
 53 5< س رو © م - م - 5 م ها ةياورلاررحو لالا 1 0

 ب ناحيزلا بكَ للا فْرَس *جاممداملبحوتل نادرا م لدا ى اهناري عوامل حوت لاح
 لواَلَدَّسلاو تنأامو * للف رعلا,لاكبأأ ١ تيمكلالاقو
 باعلي رادو لاحىأ لولا هيلع لاَحأو لوح هيلع أمالغلا لاحورادلا تااحىرهوذا
 ةلاحا لولا هيلع ةنثالاحأ او لاو>أا-ملعتتأ اذا :رادئءااذكو ل او-ذ_ماهلهأ اهنع

 لودحأو الوح هنماقأ ىألو- أو ناكملانل+ .رلالاحأو ال او تق تاو ناكملابانتوحأو
 سقاها لاك هداوَمنِمْلوَ هيلع فأل و وهف ى أ ا

 أ صل دل بوب تحب سس د صص و دوو حد ريب عجب مدمس حرجا هانم ب دجمصمو همس هوس مسج بسم موسوس بح وسم وح ل



 (لاظنح) ماللافرح « ءاملال هك 14

 5 لدحر مءالبثكاو ةو اللا ىف هنو دهنأالا قيل قيوسلٍش مويس تقام عن شورهاالا

 5 والاودو ل لا لك أنمرثك اذا لرلا لم نو مالكلا ريش هلا ةلامتلاو لاس و

 ف دنرذلا لاه هلو ةرمصجلا نب عضوم لمس اوىربنبا

 داتا يشار 3 ليسو فاَروَوألاو تدان

 ةماكلاهذهت دو اذكمد.سنبالاق 00000 ةاكسمتز .ملأتشح هنعىلام( لدن )

 لاهل درتي لثم مالكللا فسد هنالةمعابرهب ومد مد نب ىهو ىءاسجلا انىف نيعل اتاك ف

 3 -5 ع - 3 .

 زمهالبادبىا التم نمد املا ىرهوملا فيراصالا عاو اهب رردتأم حد !نمادل #لضظو

 تاخداءاملا ترمدك اذا ص, ىأاذهن تلات حالو لت هلامىرهزالا زمولاندبزونأو

 ٌكلاَمكلاموبأ ةقراسملا ى دوما ةلأنملا يل رعالاا نأ نءباعت نءىرهزالاىورو ءاهلا

 مخلل با هش لشلاو ذة” تءذلامىاتأتسمالو لأ ال اوددنء رمال اذه ن ِ

 ,لصتحاو عا ارك نع ٍدْبلا ةباضَصلا مصل ءاسنلا ْن .لوتا( لتحل هتوصام ىرداال لاق

 فرالا اذه ىرهزالا لاك لاجرلا نم ىرعالادازوبسقلا لدنك( لدنح ) عابلان كيف

 هب قوثوم مامالدجو نان قة تاق: 1| نمد "ال هند بوامو هريغعمدب ردنبال ةرهخا باكل

 ةرطصلاف هاملا همنا (لظنح ) ردجو هز ىلع هتمّنأك ةقثل دون لامو اب راو

 ردا مار مألا (اهّرربأ * افّصلا قوذحداقلا 700 حداقلاو لاق

 رانا هاّضلا هدام « 0 1 2
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 ةرْضديفكَقلا اشيا متاو بشل ارمضا_ملاومدقت دقو لا قعر ااورهاَصلا

 (دح) ءاملا ريدغ ل ضمللا لاق ىارعالانبانعكورو بيرغف زرتاذه قر هزالا لاه

 0 اما اىرهوملا لاسئ اوت الاع ندوه ةم-.:-وألاقو رك ملا لطتللا

 ا نالاع قاس لاول طع و وف نامل نراك ًااذارم كلاب رم ميعبلا لاح دقو محلا

 اهماذه سلو لاقل طنا كرت لترسم ىابر ل: ةوئالثلِيةف هئانيىففل حار. مث لظدملا

 هلا الو ةيغضولاف سِاَعْصا اترك ذناواهتيحاصاةس ار ءالالوقىلاى رئال أى الثهنأ ده-شي

 فذة تاتا ناو ل هلأنحو ”اينبلا عدت رأت دحبتهق ةواونكل اير رسب. ا تا

 لك ًااذا لظريعب ىرهزالا لاق هلع ضرك ل اطتلسا ىرلظو عذريعبلا لطحة ةنح وأ لاقو

 ىشل وة نم م ونمو ءاينبلا ىف:دئاز ىهلوقي نمم مخ نوما نوف. ع مهو هلك اباسإقو لطاحلا

 د



 وس اهو ه6 2م 020 1

 و وقنا ردصمواعضومنوكم دق لمان هتملاو لامىأ ه-ءاعلماحتو لاقسو ||

 14 (لنح) 2 ماللا فرح « ءاملالضف

 5 ,رخلوقىفلاج"الاو لماع ىأ لما *نالفىامردصم اق لوقانلماَكتم 1
 دو 2 هءسو ل و-9 ع

 لاه "الاكل موقَي نمعأ 3 اندرو عروب نمةريغق ىرأ

 د2 راف امتددرءاملان ءّلب الآ تءرو لاق ثرااو ورعوةءلعث مه عو رب نمموق

 هنيعل لحما لت ىرهزالا مآشلابعضوملجو لاعب ةدرجا ْنةعصعَصْما قدْرْرَدلا

 امنهللاقي نالت فل بج سا له لاه مردسيشأوأ كمان ه بث دب نجارلالوق همو |

 8 ءدو

 تاو امكن ابعَم 4 ناّرماطل بنما 8 تازاسلا لدواء 5

 ىذولاذئاعملا بةلام عضوم دوو نقم لردك دايلانثيأر ودرعنإلالاق |

 ىلاطالا هول موح داما *# ىَضْعْلا لالخ تايواطلا ع

 أملا دوو ةرورض هفرصامنا * لوس لوُحدلانِ « سقلائسالوقو |||

 نميلن لام "ا ريع ةطْنح لوغو لس عوار بكي برش |

 مهلا ىفالو 3 والا قد الاه ريغغ رلا ةريثك ىهوالمْسمضض الواح مدربكةططلسا ىف ا
 هس هس ردع ما مم هد 5

 مهلوقو نطن لبجوتلو اليس الخ تعتيق ةئيدح ىلأن عةذه | '

 هدم عساس +

 ردا ايون ةسدلط 3 3 ا ردي لوسي ىعبامتا لداصملا كرديالِدقََ *ء

 اه رك ذيلاقوىدسألا ْ

 لأ رم !لبق 4 وأ مما ةلانج اردصم هلت 7"

 لال تاذريغاهارتاموبو 5 ئوصملالا اها

 نبسابعلوتةياسيفو ل ملى وذكر :ريكلا ةلاتجلا امأو ٌركصلا ةلاجلا اهل لاقي رانا ظ

 ساد ْ

 وهوا اذا لرالكسو لسن نم ةلديمدهملقنكلا لا (لخحإ) ئ
 قلك ل اضياوهو نط. طدلا مخه طلاق لمْ ,(لبنح ىارعالا نبارك ذل ظنلا

 لاسشاساو لسن آو را ةلاَبتحلاو لرنخلاو ورلاوه لاقتف م-مضعي هةلط و واناورقلا لوقو ْ

 ىارعأ فوبخأة نينو لاق عاركن عن العم 1 و مع ءللاريئكسلا ريصقلا ةلاسنخاو ٍ
 لاق ا :

 -) نا م همم
 ل نمومأ ن منحت 00 دقف يرفلاوةلاج امأ

 همم < و
 هب قرورسسك ف جا ذلف بحه مفو لقا, ءانورقك' 0 ىثوفاغاار لس

0-1 - - 

 قدزرفلاةٌد-ةريسةقوةلوق
 همأ اهأرفقةج رتىفمد

 هل وق و لس س + # ةبطللا و

 هبشأزبارلا لوت نمد دعب

 حرا ىرهوملادشنأ جا

 هظذاو ل عوفاهقهماق

 اهلاذي اص ةرثةأ سها تااق

 لعهسشأ وأ كم انأهبشأ

 لكو فواهكنوكتالو
 لدغ ادقهعدضمىف 0

 ليلا ىفأنزتاريخلا ىلا قراو

 هلاخوو لدر مسا ل-عو
 ها همشلا ىفانزوادتال لوقت

 ناسسالا ىف هترامع ىل- ةنو |

 نب ارارقاو فله رثف
 ههدع موتك ما اهلىرب

 قهطم_طل.ج وحو 4 وق

 ه>راش ل افريماك سوماقلا
 ةارررك طشاكشا لو

 1 سم بحس يجب هيبس سس بسسس بك
 ) ريثعُتلا نرعلاناسأ 5 3



 مندل نري دان ل
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 ْ أ كياوج قعردةيالوذلا لمااو كتوم ىلبءاقباهمند ف كباوج ىلع ردم ىذلا لماما و

 لب لاوداسنلا نملغاو هضغرهاغب ىأل مال نالفلاقبو اتقول كدلعد ةكودكرتبن

 ٠ هثودانق عدا نأشلادلو نووهلءقو فو رتاج و تآمادقو نس و

 ءاملا ريثكلا باصسلا لكلا و ميت نمذ دوطب ىهو لاجالا تركي و لاجأ نو عملاو

 ةثالثن طبل علت انرقام-هوناطرمشلا هلوأ جوربلا لوو هءامتنلا حيورت نميري لاو

 لزاذملاهذهو(تلق) ديزل ستظل انه لع ءومااءذه لج ةَملآىهو 2 ممثيكاوك

 ر رت عض 22000 رك عرقا ءاننأ نمدل وااذ_هان رصع ىفلجلاو تاقتنا دقع وربلاو

 || هنمفذ كامل اطلّجتاذ_هلاقي يلارعالا نبا لاه مديسنا لاق مكحملا هقئافدوهجرد
١ 

 تندلع و ربلا امس عبج كاذكوهفي رعت ىلع مسالا - و اهديرتتنأو ماللاو فلالا

 هيلع تناك ىتاااهفي رعت لعءاممالا قف اهيوُدَتَت:اواهفذ كت نأ كلو ماللاوفللالابيذ
 ىلذهلا لّمعتملا لوقو طله و لَك ونبانرطملاقيىَلاوهو لاق هودلالبجلاو

 لوس'الا لب اءايخ ع 5 امواج ضسلا لولاك

 لج مو امك ىذلا باصسلاءامّتلاربسهتىفلمقو حوربلا 0 هاما ريثكلا باصسلاب رشق

 هدحاوم”ام قره ىذلا باصحسلاهنتلا ليقو لحجم اوس نوكي ىذا رطملا هنا للا ىفلسقو لاق

 ال ل الاو لتاهدحلاو ضيبلا بايثأا ىف رلككاناهضابب ف رقبلا هيو
 هن وك دلوةىّرشب ودوسالا باسل !اًههلَكا ىمصالا لاهو هنىترتسملا باصحلا همّ نطبلا

 ءاَستلاو ل كا ىلاهاججتلا فاضأا غو كدي ْملا فصوبالو ىنرتملاوهو لوس“الاب +-ةصو

 “لذ برا هيلعل بو نفع ىشملا ن'الرقلا فسح لوقتام هنمع وهنالباصسلا

 ىعلجيو_ مسمن َتشرااذا نالفىفب ىلع تأجو ةركشم دم دسدو ةركشم:هل-< هيلع لبو
 امكن أهتلأسةئلم ساو اهلج تفك ىأةلاس رلاهتلجو هيفاهدهج ىأري_بلاقدسفت

 وهن اللا لأنا )سو هملعهنتا ىل_هىبنلا ىلا ىامصأ ىناسرأ ىدومو ألاف لو.تثيدح ىفو
 لاق ثيدحلا مات هنمو هيلعنوبكرب [.ثنوبلطب هوذغنأمممأ كلذو انالعمل كلج ردصم

 | قاساككدارأل قو مهيلع ناره ادار دارأمكلجسمتلا نكلو مكن ماسو هيلع هقتا ىلص
 ولم الهنا تيهلاسا:ناك لق و اهباعموللماحلا وهناك مهتحاح تق ولي الاهذه هسأا هلا

 ٍْ كهل اهقلاسانر طف ىذلا خالل اها مكٌلجسقا نكلو مكتلجان أاملافلبالا مول مما

 ٌلاَعسو



 تنضج نبوي هداج ع

 ده ظنت رييجاد ىحغ

 الام لمح هنالكلذيىع 0 .-ةلاجلا بحاصُعاَنك و اههفسانلا لس وهسفت :ىلعم.نءاهلم نا

 لاعب لقك ةلاج هنو هردصودع الضأ او 21-4 :اوعىأ ف.لا لئاجعضومدارتأ ا

 11 (لجن): 2 ماللا فرح + ءادلالصف
 هدو

 كلذ نم ةركومدلبا نا كح لامة ى ؛ارعالا نبا هرمسف « هل وج حاملا هلتاكو سو لوقو

 هلوقيفرغس مب عشاذالجرلا لال جرلا "حجي و هيل لة دلو هيلع ةناع لجل هلأو

 ىلع عا هانعف فلالا عطقب نحل رلالاكاذاو و هنكرأ رآ اروع ى أد عما دقف أجل

 حرطتدقو موق نع موقاهلم ىلا ةمارعلاو ةمدلا خلا ةلاجلاو لفشل ةفانو .هلجخ ملت
 ثيللا لاذ وشو موقلا نعل. مرغلا ةلاَسجلا ىمدالا اهلج ألام لمد ءاهلااهنم

 1 ىّدع'الا لاق لاح اضل اسةيو
 لاس اريثكى دتلا مظعد علان مشير

 وه مرا ليلا ثيدحلا ىو ليفكلا لج ا ىرهزالا سانلان لكلا لميا لجو

 ليفكلا ىلا فاس ؛ىربال ناكر عنب اثددح ىو نماضل فكل ىأليفكلا

 لل جرمهسركذ ةةثالثلالا هلع لت تيدحلا فو هنّتلقك ف اج تاج قاكلا

 نييبرح عقينال ثمةمارعوا ةيد ندري غنع ناسنالا هام خذلابىه موقن علاج
 نسل نيب 5 َلَقلا تدل مكي ل-ر مهني ل خدي ءامدلا هيفي رق

 ئلماحامتدحاو اع ماتا ومدقلا لب اول رءالا لماوساو اهادأو اف لأسف ةرثك

 ريقل اباذعثددح ىفهلوق ىورهلا رم . هداجو 0 ىلا قورعلاهلئاجيورك ذلالماكتو

 لمت و لاكش قورعى مليقو ُئاَجتاهْنملو ْيَةطْعَصر ملا رب اذ هقنمؤملا طقشب

 ٌبضغلا هفضقسا اذا لعترلللا قو تكامْصاو هبت دكك اذا هنن لع قل تالف لك

 هس نع ص ىذلا لابو لة! ىتنالفبضَغبذغلاف ىص'الالاق لقاول_هحادق
 ىدْعَلا لوقفىرهزالا لاول وهنلةحادق

 لَمكداوفنينافأو تاير س اف :
 هع و27

 بضع لجرلا لهْحاو هطاشن بورْسداْوْننافأ نايضغليقو طاشنلا نم فس مىا
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 نلعو 0 هلا جهت اونو محى هع نوكيو بضغاذا لماءار هلا نعىرغزالا

 رعءاشلالاه عمت ام اودلالذا
 ومص. 2 ع0و-<-

 ملط اهب رمعل بج رف تلاقو لألف ثأدَأ

 ىاذكه للا ىلنات هلوق
 طيضالو طق رغنم ل صال ا

 لح ااذهريغىف هملعرثعن لو

 همم هتك هر



 لاهتلاجالا ةلوجلاو هلوق
 هطيص س ءوماعلا َح راش

 مضلاءىرهوملا ويىناغادلا

 ىذتقم و مكس |ىف إثم و

 حفلا هنأ سوماقلا عبس
 هعرهدمدمتك هأ

 لصالا ىفاذكهكءادلا هلوق
 ها ررحو

 انك

 (لج) ١ ماللاىف رس »« ءالئالصف 4

 أ ىاتمتالمهلةرئامملا ةلوجلاو نطق ثيدسح فو ةيوك راك نكتنلو لاجل اهيلَغتناكءاوس

 |هق ارنا ولا كلذ نوكب اشكو ةلوجتماعن الا نموزي علا ل زغتلا ىفو ةرمملا لمع نا لالا

 | ىرهزالا .اهمامعأي لاجحالا ةلوججاو ةصاخلاقثالا هيلع ىتاا لاجس "الا مضلا, لوول ارجو

 ظ | قلربالام ةلوجلا ييملاوبأ راغضلا شرلاو لاو لَمَعلا قاطاامتلوهلاولاقث“الا ةلوجلا

 | اهيا اوا معلم ىتلالاسجالا الا ذي ةلوجلاو ةانلا ع ةباهر دوال 9 لاح الالم

 [هلعامولبالا] اوجلاوتل اوجلاقلخدت الذلاغملاو رج اامأ لاف ةلوجسو لوجو لاجسأو لع

 مضلابةلوخلا 2 داي نار ملف عبشلا وأي كاست عا

 اهيق ناك جداوهلا اهالب مضلال وجا و اهيرفاسيلاجأ باص وكي هنأ عي لام الا

 لوجلا وذو و جداوهلاهبلعاملالا لبالا نملوجسلاقدالو لجاه داو نكتملوأ ءاسنلا

 ثيللا ريعبلا لعنوكيام اضي أ لوجللاو * اهو تاقتسا نيل ءاهزحا: هب دشن اودجاو

 ةغبانلادشنأو اهلاقثالبالا ل اودلا و لاقث“ الا اهياع لمد ىتاالبالا ةلوجلا

 نيجولااهعقري يا ل * رصدت ًاوىرتحاصأ

 ناك اوما هلع تلا لوم افكر بالاق * ارئاط لوما ار هلاك « اضألاكو

 هيلعو داوهلا يلع ىتا بالا ىلع عوف ايف عسي لاج الا اهيف ل_صالا نكي ملوأءاسناس يف
 2ك ب وذ ا لوق

 5 حاضناوع اَهننزركلاك « يذاع ىلا لومي رأ لها :

 ' لوجاكاهلغ-ولاج"الا ىفةمرلاوذلاقو ىه ثا ىذلا للا جداوهلا نماهيلءاملبالا هس

 لالا لكلا ىداَوَصّلم * لاخلا نانو قام

 لمار كسلا اهلاحأ تدنح ذا كثيدام كلذ - لذتملالافو

 شط الاّ راكح راح < ناك نوع يسع

 اضي لولا فس قلاو مالو اهلاجأ نئاريعلدبأف

 قسم ضارع الا نملك مهلوه ليلي تاز تدَحو

 رقم لوقكت الممل سنلا ىلعاشي ل وكلا ق واطنتولاك

 رعا "الا نمي تلازدق عبصلا عم هرك نزولا ككل [نمأ
 88- م سهم

 و

 يي

 ءادلا تم عوسلملابرقاام »* مهاَرآ لوسحلا د 1 رخالاقو

 ا

 و



 ا م نسل ا وو اا 17كم ام تك افي“ وك 5 لا. ا م ا وب

 114 : ماللا قرح + ءاذا لصف: /

 تّقتساوةّس مف تققتااذاف لوءقم هبل معقل ال اهيءىصاموهرتثالا نبا لاف لمدشلا ||

 مهلاع عماسحأ وم ملا دبا د وعدم ود 7 اووف كام مناف ليسا ىَرمم طقىلء |

 لموذلاو ليج عج وهو ليا لأ 0 ةبحلا ت تدئاكرخك ثا :دحىفو اهلراذلا قارخا دعي ْ

 دشنأوىرجفلان ءفاصلالّمَسلا |

 اهقيرنودلا موك باح 3ك د نيس لحل نا 2 1 1

 ليها ةفينح .وألاق هتمدوس"الا لي وذا اتابتملا اوةفيرطلا 8 جيلا ماو 5 0

 كونو اريغصمدلي نمل مك ىذلال حلاو لبو هفلو كلكو تب الوهو ليسا ا

 هن الالم ىهةسالا ثروت الل 3 0 هيك ىفهنغهللا ىذررع لوقهنشؤ مالسالاف | |

 كلذو نينلالونع هلالاليجتىب ل لايو مالسالا داو لو ودعلادال؛ن ءاريغصل مح ا

 نالاق.ةنسالاَقّدَصِي الفيلو ومنع هلا ريمىومل با وأى ا اذهناسناللحرلا لوق.ثأ

 يالا توما سالا داب ىلا ضرأن :رمتذخ اذا همأ نط»ىدلولا ليج اومديس

 نيلأىا يوكو غامد تلال لاق محلا ليج او هنو مف موقد مضي وبلا ليكاو
 ما م هاما هت 89 © ع سرع مس ع

 ليها ةةزتسارضالو 5-3 رفع نم مازن مالع ممسأل

 لاق لح ملا ثمل لا وهو فرسلا ةقالع البجا وءانارمسكي ةلاجلاو ب 20 الدجلا و

 رشا قر مدرك ذءامسد قودي لالا وهو #3 00 رعتلا ىلع 23#

 لاتتف
 مده هس 118 ل

 ل نثمنعدعلسا باكا ترث جا "اك ىت>فالظ الامان

 فيذهتلا لمعاهدح اوانتاواهظفل نم اهلدت> اوال فرسسلا لئاجت ىىمصالا لاق ولت اجا عحجباو

 لافو * لمار يت 1 #* رعاشلا لاقل ماسح ل محلا عجب لئاجسة لاجل عجب |

 ىرسبلادديح رخو ن الا هبكشممو بكمل يقلي فيسللا تزن سوقللةلاجلاةيتحونأ
 «الماحتا لعد بعلوأ ه«يرحا لالا نط لماحتد -اولهتأو هرهظقس .وقلان وكمقا مد

 تالي دعلا امم رعملا ىلعنامقي للا هديسنب لاق ميا ريسكي هم هدلعيكريىذلالملاو

 اربهذاد وقل ل او نب ءر كالا بتعلا يقل ميلا لو الامال اول سمفاو

 راجو ًاريعن نم ى كسا هلع لأ ام ل ةلؤهكت اهدنا لمع ىلا لإ الا تفل ةلوُجاو اولمتراو ١

 ىفو هيلوءةمىععناك اذاءاهلا لذ دتلوعتو نكمل ارألاقن ا هيلع تناك هاوس كل ذر غو ْ

 باودلا ن نم سانلا هيلعلمئامرتغلا,ةلوجتا سانلا ةةوجتاهنالل نق بقةيلهالارملا رك ثيدح |

 حباخلا لما داو لجغناو

 ساعك سوماقلا ىف هطمض

 مسن طمضهحراشلاق و

 ةمالع هيلعورينكمكمما
 لاو حاملا ةرايعوةسعلا

 زو وحدوولا سان ازو
 هاوقو ها دوقمنازو لمت
 سوماقلاحراشلاو حالا

 نملوأ ىئقثلا فسوب نبا
 تياامامواهذنعا
 الج اوال_جاعىر» اً

 هىويعك» هتك
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 ِ رن ىربنبالاق رمسكلااو متفلا ناتغل هفرصنتلا ل سن أدير دنبارك ةوؤ ورمل ا

 ب ب ب ييبمب بنسب 2 الا77اا

 دا نا يا ايم وول دس وابا دسار
 لاك وت 7-37 0 2929 نل

 (لج) 2 -ماللا فرخ « ءاملال مف 14

 ا | ىنمف تلج لعمان السلات هو تب "دما دوتمال عنا عج لزوج اهرب هياط لاه ن

 0 قرفللق هلنامنا اهلانالريغال هلماح ىهفاومسأر ىلعوأ اه 20000 ًأرملا تاجا ذاق "لماع

 | لاقل الا ىلءوهامغاف مب ف نافثدنأتلا ةمالعن ع همذ ىنغتسا دقف رك ذمالتوك<الامامأف

 ا أ ليرشلاف بردلا نال ةصرغا ذه نولوقيمعافةرصبلا ل |دًأامأو ةفوكلا ل أ لوقاده

 1 ريغمتمر جة باكو ةييصئتأ مااولاكو لارتسشالا ىلع سلاعت أ هاو سناع لجرو مياة ماو

 ||| ىلاتافصلا نهكلذهام_ثأو ضئاحو قا اطو لماح مهلوق لاقي نب اود اواولاق "كارتشالا

 ةًاعاو اوةبوا و لاخلا هيتس ترك زمفاصرا مافات بانل اهيفةمالعال

 نعاهلح لو كانو ةعبسلا و ةاسثلا تاج اولاكو نا ين اليسر ناسا

 ركن مرظاممهضعب لاقو لمار حسو ةغل هيفرسكملاوةريجشلار ةلبجلاو هدحو ىنارعالا نبا

 ] | هريغالوةرصشلا لجن نم هلوقب هدم لو ريا ست ملاوؤو لج وهف نطنامو لج .وهفةرصشلا

 | لع جامرسكلابلذلاو .لامح ا دعجبو رش سأر ىلعوأن طي ناك امر ا ليقو هديسنبا
 لهو هفئشلاامزالناكامنيووغلا !ضعبلاك كلذ كودغللا ف فورعملاوهاذهو لاق سا روأرهظ

 + لالا عجبو هوبدسن ءلو ولج الخلا عجبولاق لجو وفانئايناك امو

 ْ ركلة دقني ال هنأ ةماسا رش ىنعي ريس لاجاللاجلا اذه ةئيدملا دست

 | 4 71 ةفاعدجأو ٌكاذن هلضفأ ةرخ لا ىفاذهناىأرقلاو هريس ع نمله ىذلاو لخخا ند

 هس م جامل

 | ة”ايسررملا نياكرغ ثيدعتمنمو لماحوألجردصمنوك.ن أ زوو لجو ل عج

 لجتاذ ”هلماح ةريصشو نامذلا وهىذلا للاب مدعي هريسفو هتاَقكو لجلا

 لمع اهب شن دقني نم مهتم الخ هيففرصشلا لوتامأو ءامللا فب هنأ هيف ف الش الفنا

 | لم لج لسفنملكو ليل صتم لكف سأرلا ىلع لماهجههيشي هرم نكي نم مهنمو نطبلا
 ما سيلو هزوربل سأرلا قاعئشلا ل-مبسمُي وهو تا ذاق دلاصتال ةرما لْمبسَعُم ةريخشلا

 ا لاج لعاضيأ عم هنأ ىارعالا نباركذو ننلا للا عجولاقةأرملا ل مك انطبتسم

 | عج[ اولا لعهتنع أى أ هتلجأو ةلاخجلا هتفرحو لامحأالا لماسلاَجنأو بالكو باك

 ثيدح ىو نيطلا ودهاتغلا نمل مام لبس لج .و ثآرقلا "لجو شرعلا لت مه لاقي لماخلا
 وب ةرام“

 لمت ةّبللا تن ودب ةنلا قرى نوفل ةرادلا نمنوجرخك موقف صوف ةمايقلا



 اه 0 و اهدرَعَت ةعينصلالَكحاو الف ىنائلاامأف نامل د ععستملا هو هنو
 هس 2 00 2 6 5 3 هم 0

 دقعملا 0 لاو د دما ةحاطلاوةعافشلا ىف ف ينور الفلك لفت نسا

 سا

 هفلك هلع ل ماكو نات منسق هنو سخ ع هللا عشل د 1

 ل عل دع هش

 ريهزلاو هر روماوهحتاو- هل هسفن ا بطل رالام |

 ماسر .هدلا نما امو اهنغبالو #* هسفلسانلا لمست رالن هو

 ريلي زكا كاك ى المت قولا ىلا اند ؟قلطلا ةقدصلابانصأ اذ ناك ثيدخن ا ىفو ا
 ةم عض 0002 هيد < هم مع ا

 تناك اذا ىسفن ىلع تاماحتو ةقشم ىلع هتفاكت ءوشلا تاماصحو هبقد تام ب سكسي “ ١

 "لعامل نم انلل مع , نللمتى ًانرووظ نعلمكم رح الاثددملا ىو .ةقشم ةقشم لعوتلا ْ

 2 ياه

 ىلعكو وق ىأ أ هبتقْدصتق هند لمكسا اذاد ريستعلاو ع نيل امني دحفو لماحتلا نم وه وأ

 ١ م سه ع -و و

 * ىبتالق ف رعأ الكم 9 قيشلاروع "الا ني ديرب لوقو للان ءلعْفش اوه هقاطأو لا

 نوكي نأ عش م ن دوكيالتق ثم لعلمك لملم هرهشو [يظع ف رع اماتسال هس 5

 لت هيلعام 0 ا اروشتاكالاَمثل الهر تاذالو لوقت برعلاو لاق ىلارعألا نا نع

 لوح لجرو محهنعلَجيو للا لَقئَنم لد ريعبل اىلعامو جتئاوملا ل مهاقنل عضو أ

 3 وناومملا عج ىفدالوالا نمنطبلا ف لم_كيام تلا ككاو لحٍبحاص ٠

 3 لد ةرصشل ورم لاتلجو نهلحا لاجالاتالوأو بز علال يزتتلا فو لاجأو

 تلج ركهنأالا يثلج لاقي الو هدلَحَ ىجْتالاك انمفخال_هتتلج ليزتتلافو ْتَقلَع

 قدي ١ رابك( ىنالدشنأ ١ واهدإو رم ا

 لك ماهقاَسْندعَع ءواشركا 06 7 لل فدي تلج

 هلوقءريطتو هيَتقلَ عم ىف ناكامل هيت زاحاسع اهن اكواهر ل ريزعلا ليزنتلا فو |||

 ةأرهاو ىلابىدعءاضفالا ف_عمىثاك انهكت فا را مانضلا ليل مكل لح ىلاعت ٍْإ

 قو قديح تناك اذا:لما ولَماَح أها ىرهزالا لعفلا ىو بسنلا ىلع ةلماحو لفات ||

 قحنيانو روناسحنبو رمعلو نأ و داواهتط ىف ناك اذاثيذهلا
» 2” 

 مانع ةلماس لكلوك *« موج نونا تنسَ

 ةرابعهملعو هءل مو هلوق
 نالفب تام#و ساسالا

 هبت عفُشتسا ىا نالف ىلع

 هعبفت*هيتكر حور ظن ايلا

 ةراسعالا لاله د هلوق

 لاسم الاله رم ساسالا

 هع نيت# هدم ررحو رظناف

 لصالا ىفادذكهق حنا هلوق

 ها هررحو



 حلا هبْضَغ لمح ن الف هلوف
 هلثمو لصالا ف اذكه

 سسانملا ل ءاوةباسعلا ىف
 ال طاقسابرهظي ولما

 هعيصم ميكر رسورظناو

 قئانملاو هرذاكلا انهت ا ئال اوركسفتل اىفءاحا ذكو ةمدعملاو ةعاطلاو مدآى لع كااهض هركف ا لأ

 :١ نهم جلع هضرتفاام ىلع مدآ ىنب عب ىلاعنهننانألعأهتاواهتقمقح ناد الاىف ا ونأل اكو
 هم ع 68

 ظ هتلاانذ :رعفنيعتاطانت اتلاف اهركوأاع وكام آوقب لاكلاو ضرالاوٌتاؤمسلا ناو هتعاط

 اهلج ةفتنام الا نان نءلكو اهثدأىأ ةنام الالم ) ضرالاو تاومسلا نأ ىلاعت

 أ ءاينمنأ ىلا نهقنا عادي ”الامهل اقثَنامصَ او ىلاعتهلوةهنم هومتالا لجسد ذم نم لككلذكو

 | ةعاطاهؤادأو ايدو ةنامالا عيال مك أنبأ ض رالا وّتاومسلا ومنا مسي مالا

 قفانملاورئاكلا دار نحل لاه ناسنالا هلو ةمصقلا ارتوهيلمعلاو هباه ما مفدقلا

 ءايبنالا نممقلا عاطأن مو ميحص ل_ءأدشاو ىندملا اذ هفلاك اعيطي لواناخى أ ةنام'الا ا

 ٠ بذعملهلوقن ماذهواتي امكلذ د دصتولافال رهام ناكلايالف نيمؤملاونيقيدصلاو

 د امثال ةذهرتسفتنمحرشادحأ تاعامو رودذم ون لاف اهرخ [ىلاتاقفانملا ننيقفانملا هللا

 رعاشا !لوقامثادأ ءلرتواهاخهنا ةنامالا لت هلوقدبوب اهولافقهءاونأ هحرش
 موو

 ُعئادولا كرف ىَرْأ لمتد #2 ةنامأ دون حرب تنأ اذا

 نكت ىأ عنا دولا نحر اوناذ ىلعلدب ا يةؤنالوا منوع ىأىرخ ل مدعو ةوقبدارأ م مو

 223)>ش00 8 اهيدونالو انوع ىلا تنام“ الا

 |ىفو عاشالا ا ' لوس نا ناكوملاخ -.وأام لبو هيلع تا ىل بص ىبنلا ىلءلاقف

 همت وأنك هيلعل مك ىأدوجووذ لاك نآر ارقلانافنآ ارقلابمهورطاّأل "ىلع يد

 | | ىللقتم عدت ناولاتفال مثالا لجوزعدقلاى سو ىرهزالا ةغلانتم نارتو ذي أبو ووذو

 | نأىلااهلةءاركاذاعرازوأب لقسم سفن عدتناولوةب قركاذ ناكولو 2000

 | لمحت نملف'املا ناك اذاةراهطلا ثيدح فو ًاثاهراز وأن ملم ل[ شاهرازوأ نمله

 | نبالاق هرولطبالى أ هبل مكي الفسوق ن معدل عُثَبلتابيفو هروب ىأ تبا
 0 هتأاثبخ لمحل ندم لق ونَتق ناكضاذاهبفثلا ع وقو نيجيال امل ان ىلا اوريثالا

 أ اذاهنأءانعمليقو .هسفننعهعفديومانأب ناك اذا مّصلا لمككالن الفلا ياك هسفننعهعفدي

 ْ ؛لوأدصقدقل اوالا لعن دوكمذ ه_فث يملا عونو نطل اش همف عقبنأ لد : نَسلقناك

 | رخ[دصقىفاثلا ىلعو ادعاسفَنيلشلا غاباموهو اهيذةساعلا عوقو سمعنتالىلاءايملاريداقم

 هامملا



 2 هو

 حاعول كر رُلوطو 0 جات اوهترلاءوسلازام
 ما م م

 تدلحال ىل- والخل هن دو ةضاخلب الا ثان 9 لح مسمالا اذ_هفسة نم و هد يس نبأ

 ” ةُرعتكل اق لاما ل.ةف هءاهن«قتشادقو
 لادا يو متعلق 038 هلك بلاك لا وبلا جات

 مدل او لاقرع رعبا ايوعَو ةقانللرعروهو لاك لحاهات اذا ةقانلابتانلح ىرهوطلا لاق

 لكْشتو دوو سانلاٌي مودل سنا سايعنبا ثيدح ىفو #* .لحو بو اهانود دقو ا

 ةضاخالا دنعاهاما لرب زنا ىكرتسسلا ىلع ات اذا فانيسا لجوز عقارك ذن عا

 ئىنلا لج( ل )كتبه عرسك قار ك ذنءلْغْشلاوءاذيالا نم كلذلا ىَدو تافرع نم ْ

 نع 00 راق تامحا ود رتل هوان :لا لوقو هله او لجو لوم :وهفان الوال لم |

 رش طر طفزما أةرحلا لا ة> ا ىلا ةفاضالاةريسلا لجسنال ىلا ة>ال ادة 2 ١ نعول بلا |

 بدؤدك لوقو بوااقنإت دموهو تيتانيوم أماهل هعهسازعهللا لوقوإ مو ا

 . هويت رادو طوابع » 0

 رخآل مقالا وقل وأو رتكتلاعناا لعب جلال اواني ينس ظ

 ثددحففو لعفتساو لمف أى كلذ ناك كفر ناكمافرحاول دس نآاوديربلو هيف فرع

 هم, و

 ةعكلا مدهىفمالا ن هلم امو همك ىفآت ددواهنمربزلا نا ىباموةعكلا مده ىف كلملادبعأ

 186 (لج)

 المكن نيت لاسبملاو ضرالاو تاوعسلا ىلع نام“ الاانضرءانا ل وزع هلوقو اهئاننوأ|
1 8 

 (رشع اان برعلاناسأ ؟)

 7707 | 77 ا



 /للجإ) .٠ . . ماللاف رش « ءاحلا لصف
 سل 85 يف ا عك

 مدقاهأطو »وال هلحو #* ولا سخ نمل 5

 ا | دنقنأو ىجنا اكسو مسا ليل اخاو لرب لمن دالي فيو در ضوم" هاو

 1 عي <مالو ومال لم ا "0 ا اسال انع تا سولف

 أ يالحو باعناوال اردعلا لكلاو نوير ن ديلا هولا لبو متيساليجب

 ' أ كلر تيان ىأهناكم نعل خب امتالفو توةعد نع تحزحرتك ناكملا نعتللكو اك و

 | تاّضهلا اذنالهتمبا اوصوىربنبا لاق * لدصيامتايضلاوذتالبت * قدررفالدثلاو

 ١ ١ ةيليخلالاىلإلل هلو لا.« .اننائيتدراناكلفكي :عباف « هردصنال بمنا
 . الفقي نارعمل لاول ةم «٠ لضأوءامسلا نودّناناَنل

 «موم<

 | كدرعادا جمشركلو كلر هيلو ماهأ اذا للتو بهذو كزتتاذا لذ لاق 4

 ٍْ ىازلالوقىفلاللااماو مسهستلا ن ةدزطاو أ[

 هقلاشةشدكلا نالاهككأ نكي ولالا لالا ىو

 00 قوزرفلالوقاماو وي نمل ير بقلويف
 ا فدعاتمف فورعملا ل“ انتالو و انئاَلابُحل بملف

 أأانكدشت ,نمانغمبشفخلالا لاق ءاملا ىلء مالا را رو هلعاف مسيرلام ىلع ّلتدارا

 || قمنا قو-مكلالذكومشلا ليقف موريكرسكلاهتير كلو ءاارسكي المهض عب و لاق

 ١ .٠ ةيزلأم فضلا وهىلءقو هسل<#ىف نيك لا عاصشلا هر ريشعفددّسلا لخاحلاو ع

 00 ب لعفهلس ءاوءاسنلا كلذ لاقيالو ةلاَكق عمي راوهل بو

 1 نسةلاويها لاق لحالسا عجمباو ىنعملا كلذ ىف

 ٌْ الحاللا كلا َيلئاغلا ,/ ال_هاكَناطَح نا ىسفنقهلا

 | رن 00 ريم لا انا ال لولا َماتلااضي لحال او ىربننا لاك

 1 الح دلال نيرة 1 تقعد عوام 5
 او عضوملجالاحو لجمر مسا «لدلحو عضو مع ةاكينحو

 ! ااهلاقلب الال_لحو ىلع ميد

 ١ ْ ! يع اوفسفضتلا لح لَح

 ا
 هس هير ١ . ةدس <

 اولوباوساصناَواَوْمُأ 0 لحرب نيك ذ بان تاعسدق

 010 7# 2س .

 1//اجيلعلل زيود تروج لعاب ةيجزاناةقانللاب ىيدالا ا

| 

 - لازام



 (مع 2 (للحإا + :مالابفرع « ءايبا لس
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 04 ِ 8 - / ةراا سو + 5 ماو ع 1 2و . ع |

 ىهوُهلا وَما وزكناوةريسملاو ىلا لاذ اولاق هدحوءادرو واو | للا نوكتنأر كو

 الانوكالو قيقدوأ انياغ هسة ديد ب بو لك 20 ىانملا لاو رطل دورألو

 رع لافو هي الئاا هذه نملقأن وكن ال ءادرلاو رازالاو صمدُلا لال تمت نبالاقو نيوثاذا

 امهتمدحاو لكلو ءّلسءادرلاوزا ارالللامي ىارعالان نا لافو باو ةثالث بار ءالادتعتّلذا |

 نّدكلا حتي دا فو نيبو >1 |لعح هنافدسعوامأو . ىرهزالا لاق "هلحمدارفتا ىلع

 ليقو نيب وث نوكت ىح لح ىمسنالو نِملادوربلآساو نرق "الا شكلا ةيَضاارْحو هلل | 0

 ايهدحأب 0 ادق هملعالج رئاردنأ رع ث يدخل ذنيساممو لاك دحا 97 و ا

 ةسجن اب ىرتسئاو اهعابف ل ءار فعن ذاعملارعّتميو نايوثناذهذ رش الابىدتناو

 ىأ را نيا ادق ىلع امس ني نت 2 2 مارا_خرنا لاق عمة ثعأف قيق رلا نم سر أ

 نفك لح اهل لاقتبالو هريسغو درب ادرو رازا" :لملاولاك نيب ونثا نيمْقلامدارأ

 ىل ارعالا بادن لالسيوراست عيادي ْ

 لالا ف لةزَيىذلاالو 3-0 لاَمْأْلاَن لاب دل سدأ

 ىلا رعالا نيادشن ا هانا هسلأ هللا هلو

 العلا 000 #* هاما فاعل اغسل
3 

 -5ع5-

 هتمطعاو كمالعند 00 و رمسلا أ ثيدحف و كالو هريغى ورو ةساادلاىا

 اف و لهما غو" ل -كيلع تناكتف كل :درب هتيطعأ وه رام تدع وأب رفا

 كاتءض هوقو أ ىو لاقي مقل نور هلل وك مدننا ثهبنأ

 اتا هىلاعت هلوقهنمو ءاسنلا نعد كيو سببا نمل نال انا نع يك 0
 ع لك

 ىهو ناسا لسا ذر غو ىرهزالا محلى هتلح الف سل ىرهزالا نول ساجإ

 36 اشرد نا و نلحفف٠ ةزكابننلز ىدرشلا ناللاو تملا نيد يل هب" اركلا

 ليسا ًااذاةرصش ىه ئلارعألا نبا لاو قريشلاةيدايلا لها هيعسسإ ةداّسقلا نم رض

 ناودلا أهلك الو تاذ اريك ضزالا نمر وظتزاخلاءتننت رص ىهلمقو !منابلأ جورخ

 ناقو لحال لمدى تدنبالوءابضآساو ماكسضاالاو دك_لاءتدش تابنلا عيرشوفو

 اهلرثالو راغص اقرء ةصسوعلا نمر غصأ نمرالا اطلع ف تنتاك اشتر - للا فدو

 م هي

 نا قاصاق سوهو

 رسسدأ | ىلأث يدحىفو هلوق

 ان عنوونا
 رعد 0 دنأب



 (للح) ! «ماللافزخ «؛ .ءاحلالصق .' 6 ٠

 اما سناك امهنم عارفلا دنع جل ا .رملا ل يال رعةراإلا لاعفالاو

 هائعم ىاطختا لاه ثي ددطلاقرشو اذكملا اواسأىأمكلرذغي هقلاوأ شيد ناو هياع

 || ىلا مرا نمحي :رخاذالح رلا لح مهلوقنمهتعسو مالسالا لحامل رح نمحجورمل

 ظ ءادردلا نأ مالكن مراك الا دنءوهثي دحلا ذو ريثالان بالاك مدنقتدةو ياء ىؤربو 3

 ةشئاعثيدح فو ركلة يخأن ملم مدنع تناك ندثددنخلا قو انننح لوني

 أ ث[نكتار كلاش : اياك ملا 17 .ثيغا لاقفاوُي 5لوطأ ما هر جال تلاوابلا

 ٍ لَك اٌلاَا لان لضفأ لاسعالا”ى الس هنأ ثددخلا فو هلبقن ملح كا ءيكنأهنلأساذا

 ةاسملاب ست هاو نمتوالتلا سس ممهتوالس نر ارقام مديعتاوم جلا عاملا كاذامولنق

 اودنباةوالتلا,نآرقلا اوقخاذا دك ١لهأ اةكذكو هنتي ى أدريس خشوم هيف لصف لزملا غلي

 1 ةءارقلا نوعطقي نوح م هكئاوأ هلوقى لا: ةرشملا ةروس لون متان ١ |سخو ةيضافلا درر

 || دارأل قو نازاود لسوريا دست اونترملا ع + هنأى لتر اَلاَحا كلذ نوُمسي و

 ْ ءاسنلا بكا صن مبكي لالحلاو خنين علال لا ىزاغلا لحتزلالاحلاب

 لَدعَح هيرداعلالريعت *» يو متناضفكار ١ ارو : لقط لاق
 و - د

 ومو

 ْ نانو دقو لاك * الالح ليم نم نأ دغيألو * رعاك رنبادشنأو عورصدم لفع

 ١ ىَدعاالا لال خرلا عاتملآلالاو هيل كربلا ضلال ربعبلا لحر عاتمنوكب

 ْ . اهلالحٍكِلاْثعَسواَذاارُص ه ريش نا
 ا هلوقو ميما هلالخ هوي هضع ولاك نمي مساقلا نعةباو را ةنه تغلب د سعوا لاق
 ىلرعالا نبا هدشنأ

 اهلل دلك را 00-25 وأو

 نأاللّرلا عاتمو أبكر رللالآللا نأ فورعملاو. اسهريعب ىلعام ها ؛اهلالدلاقف ل
 ادياع

 نما متر تناكدقو كبي بلا ىبضاهل تلقهدنعت دب ءلا ىنعمو لالا ف ةدودعم ةأرملا باس

 1 حولا ذا هنأدا ارأل يقل الخلا فدي زبهنأ هلورند ع مالسلاهيلع يعم دس ىو عْرَملا

 ||| هللا مزكابلعاس <: ثيدخليفو عفرتأ لا مش لة يانا أ هادا لبأاسوف دازف

 ظ ديلا بوثلالا 'ريالو لاق ةمامعلااهمات وصنق ةوءادرا هلك ةيننيدلاخ اق 1 ع ل ههجو

 ٠ ةئالناما ونام أنعم تح هل تهد ناسنالا ىلع عقواذافتّل حبا مثلا هللاشإ



 را (للح) ماللا قرح دي ءادنا لصق 1

 هز“ #8 ضم 1 هدو 1 |

 ٍبَجاودورطلامبْلُع »* اهيفءاعرالا قلتو

 ْ اذاالنخ ال كوه لال الأ او ترحم ونال ل ىذا رداخلو ولع ةقانلاتسكو |

 اهعورشضىفئللا لرش ىلا مااا هريغو ثمل ن نر 8 رلا لك اين ركل ا

 ا لوبلاَج رح ليلتلاو ليل الاو همودقد عنّلمعا لجرلا رسال دالوالو حاد مغْنم

 ةقانلا ىطنمنإللاج رم ليلحالا ىره زالا ع رضا او ىدتلا نه نللا جرو نانالا نم

 زق تقكداش كفو ا ع مي هبقرك ذا ليلخاو اهيغنأ[

 ليلاحآلاهنوَدِ) براغي ٍلَصْغاَذ قاس 0 1

 001 2 0 ا

 ةنممم ىهف | ثيل فكشلدق هنأ ىن ىدعي تدق يدمج و ع رضا كانا نزل زكعوه وليلحا 00

 ساسعنبا تن دحم نمو 3 رم حرذولجراوكد ىلع عقي ليلخالاو "

 نبا .ةب هوقعلا بجوتسا اذاه سم لح .رلاّلَحأَو رك ذل لمعى نيش ميادتلا |
 العا ني

 نا كلذك لكني لح أبت ذوءاصنر الست أاو اًعاذا لو نكس ذاٌلُس فار ألا
 58 هس

 لاقو ادع اذاهتمسّلؤد عج هي فصوباسغاو حّرَع ب ئالا سلول بولس تذكار ءالا

 م
 . حُررو قام نمىداركا تاو د 1 0 لا بلا هلي . حامرطلا | ا

 ادا بّسساتسالكاو نيدجزل حولا خلا سو ةسدوكيدأل اح الا واوا

 د ده

 56 رلاف ناك نافل نيل حأ وهفهنوقر ةرعىف فعضرعبلا لكس[ ءار هلال افو لك 1

 ىرهولادشنو نئذلا ىفالا وش نك قوم موهو ارنا ل فدنلا ل الاو قرطلاوهذ

 ماع
 لاقو الل ماسلا ول نازل الابل هيلسحت حامرطلا تدب

 للطاو لبالا هةداسعولأ صو هنعك اتا لس رتدسسوأ

 اتاي فةضورسكم ىانلحو ”لح يفوح تَحدقو بعكلا !ىفةواخر

 لو هيلاهع كرها وقتا اى الاكل رم ةداتقى أت يد>ىفو ىلا رعالانبانع

 رعاشلك رْناَذشناودَّتلا ضيقت مله

 3 وتالوُلَح الر اردصن »* اهذكتعا ميماض“ الا كطصااذا ّْ

 لم هملااحلا ناواحلا كل شلا,لولختو لول صبا ةقددصلا ىلء الطير كب هنأ ث يدخل ا فو || .

 الدصااثيذاحلاقو هبابفءى صلوات ةنمرتخلاصرأنممعلا لس تلا ليزا ||

 :مالكلا ن نمر كليا هيف رحام العربات, كم اراصعأ ميلا اهلبم ليو رتبكتلااهيز رع

 ا ب -

 لصالا ىفاذكه ىدارملاهلوق
 ىهوىدا اوهلاحاحمدلا فو

 نأد م ةج-رتىو قانعالا
 رر قنعلا بايك دارملا

 هحوصم هك ةياورلا



 ةجرتىفهدروأث زمنا هل |أوق

 لاقو ماللا,تلهنأ ظففلب زمن
 ىفارعالانباهاورو هداسعل

 هاهلوحوالو ىازلاثز نأ ٠
 ٠ نمهدعبتدبلا فهلوقو

 امءاسمل ومي حلاىوردج
 | ةجدصم هبتكنيلحلا ىفددروأ

 .(للح»  :ماللا فرت + ءاحلالصف 11

 0 0000 ١ الو ةلقلا,فصواالرعلا"امنالئب :سدلقلءلقريغ ىلا بغلاف مولاه هسملعلوزئمرغ
 ا اذا لك ناكمو هلوق ىلع هبادهشتسسم تردلا اذه ىرهوملا دروأو فصولاهدح ةزواجي ةرثكلاب

 هيدكش بالا هش امو هورّدكل ولما ةناورثك أ || ذا هنأ هرم فو لولا هيساننلا رثكأ

 َ بحوالوا لحي هللارم أ هيلعلَسو ةيوقثمريغةردتانام اركب هاوقب سوقلاو مما قعو لاح

 يله هيواسإ دان ا ملأ رمل فو
| 
1 

 0-1 هوىلاعت 8 كل 1 يك اورج اذ سياو رميا

 ١ ىضغي كيل صني رق ذكو اهريسكو مالا م طي ندوئرق ى :وهَذشف ىضَعهيلَع
 | : 1 م مدع

 , - 5 ينم عقوام لولا نال لا نمدلا بس هيفريسكلاو افلا لاق اههضوءاللا

 ْ | ١ ال افلس ةرئابالا# با وصٌلكَولاد خوقولاال بودولاب ريسفتلا#"اجو

 | اذكَن الك تاقوأ لَ تاقاذاو زغالل د تناكب اذعلا موب لح تلق اذأو ةروسكممذهف

 لضاوم لاقرس كلابوهئاذكو اذك كلٌ كلان موحاجْزلا لاو رسسكلان وهف اذكو
 ْ رثكاماللا ارنسكب لاي نموة"ارقل اولا لزق ءانعف لوفر قن ةءرمو مكيلع بف هانعف مكم كاع

 أامثو لزنىأمضاا لك بدوى أرسكلاٌلكباذعلا َّلَحو بنو أل سكر ا

 0 ردك ئاكل لكالف تيد لا ىو لت ىأمضلا.ف م هنادنم اسر ردو لوف

0 

 ا

 و
 م
5 

 ْ السك اهنمو ايلعبجار وس اة ركلع مار ىلاعت هلوتكع قا ا

 ١ الا مبا لعضر ل وقم هن تارنو هنيشغ عع ىف ملمقو ىءافشهل تلح

 وكيد لع ىذه غرس لاهتاوقأو ماللا مضي لاف كاذكو لوزتلا لوا انم

 أ تأ " (اهثبا سر لسبقو انه دل خه وةقانلاو ءاشلا تدحأو نول دوكبوردملا

 هم

 | 001 كذكو ناب زاقت+ن ابنعملاو جام ريغن م نبللا لوز 7 : هنأت ممضعت هتعربع و ل عسب رلا

 ا
 ىنارعالا نءادشنأ

 تحف تر لو> اود 21 0 و 23 | رمساممأن الثت 00 اهنكأ و

 اذهب نال 0 | فصن

302 -06 

 ققلاتملاد 1نبةممالى ره رملادشنأ و

 دا دج يسب تبسضييشسم هديسنوتتسا> جير < 0 لل ١#



 00 2م م8 عا.

 لمس ا * 0

 ىا اهقتعأ و أه ارتشاو نافل اه لاقفام المل ا رضا لا 5-1

 ريم اال رمسعل لاق نريده رف يدعو ردصملا ل ءيوطتموفودم نت لاك |

 لق نم هنعمسام ضعبانّنَدَح هللبقسنأثيدحفو كلوةنمٌلا#ىالوةناعف نموا | ا

 افك نحر اذ هتبعنمشال كاتي ىئتسأى الاد اولا لسوهيلعمقلا صولا ا
 أ
 م 0

 ىأهتصىلتو * لكل ةفأ-ثلآو 5 سرقت او مما لاه ةرافكلا بجوي ثدحوا |

 امه نيتعرنالجر رلا عضي نأ كلذو ناهرلا ليخن «ثلاسثلا ردا ليدل نملكتلاو قققلا

 نو و الاد أقسَسناف انهو عشنا[ ان .رفامهمتلسرقامعاوسل برقي د

 دحام هنمدحاو قسم وللا قبس و لكَ اوهو ثلاثلا لحن مهلالالس ناكو هبحاص ظ

 اذاامأ اديني نيبال عال فال نوكيالاذهو يش ةياعنكي) اوهقيسناو اعيجبْنيته رلا|

 ايريضدن 0 ليخدلااِضيأ ىو هنع "ىلا كذفاموةيشيأ نمد قايتماديلبناكأ

 0 رب اسف ى رع نيِلا ليل ن ,هشلا ذقةسش تاامعاورب رزعتلا هيشىأال ل ا

 ٠ ليك را نقي «* ”رهز نب بعكل وقهنمو ثكربذاب الانس

 دقاعاي ايرث اسلا لثملا فو ةدقعلاٌلحّلَملا و تاَحافاهّسَعَت راهت ا لاهلكتدقعلاّلَحو نيك

 نسبا تيما يرخولباو ىرعقالا_ زكا نمل لذ

| 

 غلاما لوقك 0 2 لدغ بيذأدماب لوس لاي

 لكلاب عهملارهماها دع #3 ةرهس) ضال ةاناقماركبك هيا ظ

 عاب هكلروسي سيلا لم سيل“ رغاه اذن أدي ىعب نا امهدحأ نيمنعم لق اذهو

 ميهلاوبالاقو دسشيوردكيفهملع لولحربغدي نعي نرخ“ الاو عجانءىرنم بيذوتلا ىفو هيف |

 ا ىئللَحيغوهفقاذيلقاءزمءامن'الهباعلّرئالرصلا ن؟ىأرصلاءامدارأهنا لاقي لكك



 ةياسهنلا ةذسن ىف ةةحال هلوق

 ةياورلاررق ةيهالاشي ديانىتلا
 لعد هيثكا

 ريسسفتاذهلءلق ىأ هلوق

 رهاظوهاكتدملا فليلعتل
 هعفدم نأ

 ضرفدت ليزت 21 ىفو هيرذك ام ”لكلاواع ردا اياد لعواللكنمل لَو

 فارعالا نيادشنأ لح كلذ لكنمومالا و مكناعأ لك مكلمتا

 0 تا رطانلا يدعالو 0
 ٍ رسكلاءِب يتلا جيمصا او ضماحلا ط عاملا ةح 0 هتدحو اذكههدم_ىنبالأق

 كذا اذكناعف الد رك اكو معامل طعأ ايعللا حو

 ع مانعمنسملاو الاف اما“ ىياهدعباموأ دبله كلذ نكلو أ اذك لعفانأ

 ىهسقدي تالحام رادقعالا لعفأ/ىأ مسقلا "لَ هتلعف مولوقو اذكلعفأنأ ليلوأ ى 3

 أ الارانلا سف دالو أ ثالث نول ت وجال سو هلع هللا ىلصىبنلا تيدحفو ئرهزالا خا

 : اذافلاق اهذ أ والا مكتم ناو لو :زعهللالوق مساهل هل وق عمل سع ولأ لاك ممسَقلا 2

 ؛اهدراوالا مكتمنا وىلاعتدل اوقف مسقالدسعى ريغ لاقو هعسقهللا رادقف اهزاحو 0

 ىذلا ريدعتلاالا ْمَسقلا[لَكالا هلوق ىنعمو لاق ناني الل هلام و 1 هلنوكت فيكن 3

 3-5 ىريضف غلا ىأ ا لكي دانيل رينو همو كس

 7 هبلع مسكي ىذلا لعفلا نمرشابينأوهو قل طرا ليلا ىلمماذه 0 هطعوو

 0 ةقاوبأ ةفيفشتمقوو عك واذ ناكعلوُرتلا ىلع فاح ن لدم لَك هوس رس مب ىذلارادقملا

 ١ ةورولا هتلخبديريو فلا ميك لجلسة مالازافلا سها ملا 0 لة

 ا نماول ل سرح نمر ”الاثيدكا قو ةرئاز دلقلا ىفءاتلاو لاك [يراتخ الأوراس لع

 | مكتسناوىلاهتدقنا لاك مسالا سكران وناطسشلا ذأ لاعَوطَتُم نيإملاءارو

 ا يناتسي م لج رلافلك نأوفو نيل لل ن هل 0 اهدراوالا

 ا ناذلعج م نفاسياىأا .ةلاتيل هيلا الف ىلآلا ةياهتعل هفتم يغني رالصتم ءاننتسسا

 رهزنب ”بعكا لوقهنمو لل ةةللالثم

 ليل س راند « ةقحالوهوتا 2 ىلع

 3 زالا فلك ليلقىأ لباد «ةقحال ىهوتا رمسي ىلعىد * ىريناىئاوحقو

 ٌْ ىعتقانلا مانو 2 :ربئرهوملا لاك و هلم هيلا كريسلا هنم ل عفيف لءفينأ ىلا م

 رخ "الا لاهو ةغلا ميغ نم ضرألا
 وذ ©« 2 2مو

 "مقال اقاهم 03 قنة دود تفاعىلباىنآ

 لاو



 خي نا نع رشا تسلا ناد نع عنز: رين فيوم "ايم نا كار رونا و مى لا مد 5 - 5١

 7 9 ا

 ا د 7 ز 1010 ز ز زا

 اال (للح) 3 .ماللافرح ه« ءاللالسف

 ا َُة و قع عرض امول وب نراقلا ىدهّلك 'و ةورملاواقصلا نيب ىسوتيبلابفاطواهمداذا دكع|

 ثددح فو لح الا رميا تلاه ل الهلا ىلا ترطتاذا بوعلا تناكو هيأ

 ثيدح ىو مرحنريغةوبعاهلخو ثيح ختفلا مون كم ىتعيراننمةعاس ا تاحاًانغاو# ةكم ظ

 رهشالا ف تورقعالاونك هنأ لذو ةزيااجال الح مكل تراصى أر معا نا ةرمعلا تلح ةرمسعلا |

 يت للخاو لاا 1 لاو رع نع رقص سك مهلوق ىعملذف ل

 لاقف نر بم دوم 7 * وامه ناك قامت هلوقو . هلاحوهللا هل ارالح لحل مارحلا | ظ

 لاق لسو هيلع هللا لونا جافا مئرعصت نااايس ىسلاوهاذه | ظ

 ىنالا كنك ولما هلوهلا قيل لاذه و وكلاب رزاق |

 ٌليلالقو عابتاي ؛لالح أل لح براشلى مو ”لنسلاُأل بلاد مالكتموأ

 ا لرش اعزب تعمم ار . بدرع نعلن زاطراكا ةيج حابمأ

 هّدضالاشب الو الح ول كلاذهلاقي ولكل لافي وّلحامنايقسلةسّسف مزه نوعي

 تلح الاقيو الالَح دعى شلا لدساوال الح هلهتل ع وشلا هل تالتشأو 09 و

 لما ةياورقو هلت اولا المو هيلعمقل ىل هللا لوسر نعل ثيداىفو اهتز ريما

 هتهقاومدعب اهقلطبن أ طرمثد رخآل_راهبوزتمف ان'الُثهن أس ا لجرلا قلطي نأوهودللاو

 ضعب ثن دج ىفو ماريو عفهمزحامول الس وهف هللا هحانأ# يشلكو لو" الا حوزالل_ةلاهإبا

 نالاك ارثأالاثب دحلوقلا اذهىرسشخزلا لعج امج لحال َلاَجَق والو ةياصعلا

 لاش الا ثا نانا عفت أنو تاو تالت افا الثقل ءذ هروب

 ثلاثلاءاج َهُمَلام لا ىلعو ل لكو لحو هذ لح أ لوق :ىلاثلا ءاحةيناثلا يعور لاتكون لح

 2 رو اوةلثملالحاىذبى الاقوال هاو دار ل بقو هللواكؤهو لاح انتا لوقت

 ىفو ءا ارمشلا دصقاذا ب رتسشمى ميا ليلعتلاىا هدصقب 2ع يقو حاقلا تاذمأ مقال

 نمالا هالات اهيرتشم * نيدقلطاهقاطبفةم "الاهت<ع نوكتلجرلا ف قو ما

 هءيلعتم رحاجملا عي هريغاجوز مكنت ىت>اهارتسمانا رارتالانأعأ هنيلغتيمو رس ثم

 ام مبهيلعتم رجاكامهب لل هتف نيت_ةيلطن ىلاثلا جوز هتلطي تسهل لمتالفنيتةيلطتلا

 يلعث دشن هيفةيرالىذلامالكلا لقول و هل لعين أةآسو ًالالَسذنعليشلا لكنا
 هو وم سمع

 بيعيشاهبودس ور ركبه ىلع * ىَرئالول الاول ايده

 (رستع ثلا نرعلاناسأ 2



 اذكه الالحامد قر هلوق

 ها ررحورظناو لالا

 (للد) ماللافرح ٠ ءاللالصف |
 تتح

 أ ناكدوع نسما مر ادوهشنمحرخ اذا --ًلاقو ىمصالا اههركو ةغالحأر ىرهزالا لاق

 2 ْ ًادضلالطاو لاس ىئمارحالا نمل جدد ُثلحاهتنعن محرك ةأرملل لاقي و 4 بلع

 و نغلحلا ىلا رخاذالجرلا لح أو جب مق نام_هأب سدلءمالو مرئي غىألالح لت 0 لا

 ا لاغو ىره هزالا مرحاروهشيفانلخدىأ انمزحأو لح اروهشفلخداذا لو مك مرن

 ا 5 ريهز لونامأو مرش مارس عر لجرولالسو لح

 مر ولحن منانقلابكو 0 هنزحو نين عاقل ن : 8

 جايك.

 ا لاقيو 00 موال الامد برودَعَن 7 ا

 1 | لاهو ةمّرحالو هلدوعالىذلا لا لاقي : هلاتقانملغ ميك ىذا مرو اتقان ل كىذلا لا

 ١ | قتلا ارهشأ وه ىذلا لاقوة ىذا لا هلذمدال» رت ندكره هوذا

 | هيلعمرم رخل امادامهنأ كلوز ثهنمح راذلاوم رش مولا فلزان ا|لاقدو ل اهنمحرخ 0

 | ءانعمثنللا لاق بلح نعزحأ ىذفلا ثيدحيف و كلذدل لح هنمح رخاذاولاةةلاودمصلا

 وهو رخالوقه.ةوامر ا ناودلتاقف هباضيأ تأ لحاف كتاغف كي لأ 3 رحآلا كرتنم

 نع مرش مونمدح او لعف ضعيلاب مهشعيذخأب واضعي مهضعب لقي نأ مهيلعم رس نينم واذ

 َح السن مهيدغفد كل اساسا نعهعفدان كنمهلع محامل رح اذاف لوقيهمحاص

 اًدذىرهزالا لاه حابم عفادلا لالحاو مظئدابلا لالخا او هياعحالسلاب عفدلا ناو هريغو

 كسر اص نم ىأدب اخاف كب لَح نمرخاثد د ىفو ريل ارهاظا هاريغوهو*اهقفااريسفت

 ىقىذكلان عدس عى باك ىفءاجىذلاو هريغو ىورهلاهر لد حل ادعم

 | فوءنب كلام لاق ةمدلا نيديردثيدح فو كبلدأن لح - صنقاوأ حيا هيلطعود شير

 0 | اوناكمم 1 لح اذام رم كالهلل مضر وو مهع رك تلا دقكنا ىأك وقبل تنأ 0-7

 ْ | همارح اودلالُا تقوى ىأ همْزحو رف كل ذلهذو اهنمحورخ اناوأق مهتوس ف 2

 ظ ثددح ىو هءارسا نملك مرنم مري لوأهمارحان محجر ىذلا لالالا لحاو

 أ "را نيحدمر رطل رخآثند_تقو هم 7 حول ل لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تد. "تلاها

 وقرن او لأني هال الوثالا نبالابا هلو همارح ا - نيحرلاو

 ١ ارقغم ناك ملك ردا موي اسناكن لحقوا سل اعتةلوقو دولا

 ْ جلا ىلاةرم فلا عملا ىذا هلك لانو ىعرلام وبىدهلاٌل كىرهزالا كمل >ديموب

 كم

 )أ



 اا . (للحإ) . ٠ مإللا فرح «. ءاجلالسف
 دشنأو ريثك ىأل الح ىيولاق ”ل-اهتدجاو ساشلا تو جا 0 لالح|
 ينيبالادلأو ىربن ا لاق 03 مدل نوعبر لالخ « رمش |

 للسما بل 03 اركَربعلا نوثعبب موك

 يلطملادبعشي دحرفو |

 مسامع ومو ىو تل < 81 5 57

 كل ا د ملا نام هال

 را ناكسمهيدنرب .ر,نوروا. تملا نومتملا موةلارم كلايلالخلا

 ا
 ا

 ا
 ا

 ا

|| 

 اساناودحو مهن ثيدحلا فو عر

 م 0 ةهدع 0 ةلحأ

 رك نارام مولا لمَ قايسللا رس كرم
 عاف ىعمىف ىف ىهامنا الاعممنالاريثكس انا امن ًاىدنعو.د.سنءالاق اهبلواُا سانا

 ةيو روةنسللا اهلا ى مو لا ضرأ ليم“ نبا لال ضرأكاذكو لوعم م ىعمىال
 لطح "الا لوقيفىلار اللا نبا لاق سانا لغة دجى ألالع

 ىهو لولو هلل هْلْلَو راتم لت او لاق ةيسصْلا ةَسيرألا لاق ملالطتسيرأباهبرتو#

 لامالاعحان اهنا :نروكيو بصق ع ملول خام اقبال ىرعزالا لاف ةمدطلا اذ ءلا

 ىفذ تالا تاقا ذافىراو ردا ناسا *«لاكب ملال ع رحأت# لال
 يل -ء

 5 نمنال ريرلاو سأقلاو نك لاو ةسَحماو دير رةلاوولدلاو ىجرلاو ردقلا ا
 ثيح لح يمول اك

 لاق يا لارواعن نمد الفالاو ها

 هى اكس هس

 تلمما بامصأب رص * مهجر .رضت نو 2 نادعيالا

 ىلإ ى و و ءاز_ه ىسافلا ىلع ىلا تخل باعتأبادحأ وأن ديالك از لان و "الا
 ري غُتاومسلاو ىا ؟ اوعلاو ضرالا وج ضرالا كنس 28 ىلا تلاها لوعفملا ف ذبح

 .:ىذحالا ذه ىلع لدي نأ نبني .ال ى أهل ءاف ميرلام ىلع رادع دال ىوربو ا

 اصأ فار ءألاك نتبع 1

 ةدل ه
 مد سو 5

 ىورو طة ورمل باعش لينك فما ناسا

 طير دق ايلوطو َقيصاِعَص صرع الهيام ورمل باعشب اووي َبعحبَ 5 11

 ناني رهن لا همزح نمو انااا لعاب 0 مرا لو

 ا تار نعال لغم رعام هلل حا ذاالالشا لل تاودبت لا نبا لاق سابقا هنأ ىلع



 لصال !ىفاذكهىلوحوهلوق

 ىلا حاصلا مسن ىف ىذلاو

 بعم ها 06 وامن دباب

 (لا-) ماللاف رح ءادا لصف ا١الؤ
 رك وعسءمعو 2

 9090-55 ع 03 م هياا٠ 1 ع ! ع

 حرتتلاهرث هنأ ث يدحلا و .ةقد_صلا لك أه لعمر <ناك هنالك اذ لافااوهلك اوا,تمىدهأام

 نيذلاةيدارأل وللا نمةحوتفمول_طلا نمةروسكم»ب+لانوكت نأ واهل ريغلةلإ زلان

 | تا ديزونأ ةنيزاراهظاحرتتلاو ةينالا نمت اوعبلالا نهتني زنيدسالومراكك ىف هللا مهرك ذ : ١ ومع ع 8 رخل 7 هع ٠ تى 5
 ةرصدص حس مدع

 ناكعيلد ان الفل -أ 1لاقيو دعب بتنا وموقلا تلين هتلزنو هتان هتللحو للجرلاب

 ْ ليلو موقلا لزم" لاو قدص لى أقص :ل--قوهلاقي ومهلزتأاذااذكواذك

 ْ اغا نملوق نمل أ ردو بحاص را م-+مدحاولكذالا اهليلدوهودت اسهال _حرلا

 ا | ةوخاغناو قرش ممأب سيل نالكلذو هلل - كاما لد <هنأى أل الان موه

 ةرتنع لاك نارا :ليلطاو ليل او

 ع "الا قدلشك مصير دوك * الدرب دو

 ديبعوب أ لاقو اللام اود_>او عضوا مالثاذ زم هوظو هن "راج هتليلب لقو

 نملتولاغ ٌكراح" يلح 1 ل .دحلافف و ساما يبول ولكنا كلاب

 رم همم

 دشنأو ارا 0 نامتلملهذهو ليلا ذهلاقب اضيأ كال -وهف ءاترانوتا

 ماننلا ا دهاذا ليل * ضد ,وثلا ساطأبُتسآو

 ا ةليلخة حو زلات يعسامتا لاب و لزم فهلا امال ناحدا راهن أسما انهن اد رب )لاق

 0 ”للاو ءاهريغث نوما نوكي ليلا نأديز أن ع ىكحو هنحاصرازاٌلئامبةمدجإو لكذال

 ىنثعالا لاقو لوزن موق بند تلا فو :عمجلل مبا لوزتلاموقلا

 لئلا الاك 0
 7 وو ءرع هد

 اهاوأوةمالةدصقلانال ئبقوةباوصو ىرب نبا لاق يدع لوجو

 0 اوك :انتوحح ريو ساكنا و * اخ نب سقنيدوعسمْنب سك

 ؟ريتفيلرم وهب «مالمالناواهعد 0 اهلوأ ةيعمو رخ أ ةديصقىثعالل ولا

 م

 مهاردو ”هلح ماع لكففو 7-0 ىزاالا شيتا ارعلا ماَعَط

 ظ - و ظ ريهزلاق ' لال كلذكو ءامللا ةمومضمانه لولاك
 | 0 طاذا 5 مهيمن سضانلا مصيلحي

 ا

 | عام تدان ع لست مالساناويةمامب هيرو ةميع 1 اء



 1ا/

 لهو ل وأ ل يقاسغا ذهن“ اكمديسن لاق ىريسالو ىلح ال انه دنع نكي ملاذا لر لاعبو

 ائنباككةعامجلاو نينثالاونئثالاو 0 دمال كلذ ل_قمن ننتاتلاةمالدعب ضيوف تنؤلا

 4 وعض ذوامهاتاك نيتغلان وكت نآامافمهلماو مهبل دحاومهلح دموقلالحكلذكو ثنؤملا

 0 و هل- ليقف هدعبامىلا لعفلال_دؤاو ءابلا تفذح م مملح ل هالا نوكب نأ
 هوس مد

 | تبف فاعل كمل حدب ]حو ههللسو همز أو تاكملا هلأ و لاو لالشو لوح موقنم

 ميطخا نب سق لاق ةرمهلا

 بنك رامعالوانٍلَ »* ىمىلعنتفو تاك اراد

 وذ را تيرم نق ع 29 /. .-

 دشنأو لح ' | ضمت لاو هرعم < هلاحو لخاناعت ىأ

 2# ه9 © هد

 اليم كمال لاف تاو #* الحنا اوالعنا

 ةركشلابادمت الرادلا فالح رن الوقت 92 , راعلا برعل نأ م اسال

 ل>ر نمل >راهءمةءاكح اذه لوقت :أامسامق ىلعا ذه سال اة الرا دلا فنا لوقت
 همس وو 2

 لوش ثيحدعب دفضصدو الحم ناوالحنا

 0 ع

 الكرم ناودَكَنا #* الثا مبادعاف برش #2 ذا ص مد: دهعلارك دنله

 هم و و

 راظتنالاوع انقملا لهملاوْحّررعلا فاوراصفاَونامنيذلار ,ةسلاندارأو لتر اوةرخ الا لما

 وهف ليلخلا تعمسلاقو ل ءلغلل تاقثملل لاق اذاف ل.لخلا لوقنم مك اذ_هوىرهزالالاف

 ةيطخىف ىرعزالا مدكدقو رطت هيف ل.ل لاكلاهاذاو كشممف سل هنال دج نليلفلا

 نوكيولاق ليلا هلال ىو أ يان ليلا لانني لوقفة ببذل أك

 اذاو لون ى ألك لح نمامهنالءاحلا ء خفب ؛امهالكو اردصمنوكي. وهمفل < ىذلا عضوم الحلا
 سو هم 0 266 0

 لكعنولاغلب ىت> ىلل--وزع هللا لاق بح بحو ىأل كب لح نموهفءاخلارم دكيلحتا تلق

 َلاَحَتلَعبورسكلايناكلاواشبأ [فلااذهنمردصلاو هركميف ل يالا 5 ذوملاىأ

 ىأبل- م غلي َى تنال ىدهلاثيدس-ىقو ةلزتمو لوما ا6“ اهلا 12ولكلاَشبو

 نامزلاو عضوملا ىلع عةيءاط ار سكب وهو رعثالا نبا لاك مره مييفلىذلا تقولاوأ عضوملا

 ىتلاةاشلا نمةيئساانبا هبت ,« شالا ال تلاك نت سماولةنقم ل
 و هن اع 5 سس 26

 ىضقو هيف لك ىذا عضوملا ل ا|تاصوىك ًااهلحمت غلب دقفتاهلاقفتق م ةقدصلا نماوملا تمعن

 ىفاذكع صم-قةتىف هلوق
 ررحو عضوم مساهل ءلو لصالا

 لحترملاوهدعد هلوقو هظفل

 لدالاب ضاس هدلسعل ل

 اك انندلا ظل طقاسلا لعلو
 هبتكر رد كاذ عمورهاظو م

 مييمع#

 لوبق مصب واهيفف :رمتلا هل مصب يلع يقدس اكلم تراصو 59-0



 0 هب ١ نابل خامناو] دنا ردوا يي 2 اب راف يضخ ل" كولا دابر 3 0 001

 كيل هلال دعس هاش ك0: دعا ا

 ا مس .ءاوش لاقو درت العال ليم ارمات لامن نا ,وطلا ةروراقلا ”لقوتعاو

 | : اليقَ-نيعرذا قران الا ىذنم 5 ةز2نوموظكددبَقَأو ىارلالوق

 [|هنال قو تالق ةركان ءنوكاسما نهموظك ىربنالاق عضو مار

 || هتان داق, نم مرام هدقوفدا دبع رخلوقناكقرابالا ىذن مل سمح

 الأ باريشلا نمل ةحا لاش و مدقتدقو تببلا ةريغا يقال 27 0 مجلو ومع

 / لاهو ليلقلاءاملا :لقحلادسعوب أ لاقو حدقشلا» ٌلمنوداموهو ”للقاو ”.لقحلا نملذو

 ١ ا مالكلا اهي -اصنيمالةمكاك ةلكسملا «(لع) ”نللقلاءتسبل اونبالان هةمقبلا ”لقحلاديز

 هو. 2 هو

 ِ || نمرتلالكلاو مالكلا نيللى أمن فار ءالا نبا دل :لكحاوةلكلاو

 لغلا مالكنايلسرلع 2 لكما لع تيطعا ننال ةيورلاف م اهلاورويطلا

 || هباوصو جاهالزرلاى تالا ةب ؤرائرهزالاهسسسنو ىرهزالاو ىرهوخلاهدروأ اذكه
 0-2 3 0 س) ا هد 20

 لطفا نمر دان دو * لسا ا" بارعن#ا واتا هلرقوتاكوأ

 هو 2 و وو

 لكشأ ل ءتءتوأدق تنكوأ 5 لول نيكل هدلاو

 6-59 مساس يو

 ١ش ظ لءقو أره درسنك

 لاا ورذلك توم عمالامناوب لا نملك اوهد.سنبا لاق

 ا
ِ 
| 
 ا
 ا

 ا

 ا
 ا

1 

 ا
 ا
 ١
 ا

 | اهداوسمد لى رخادواست ةردنأوا لكلا لوق مهي و ه9 7

 | هيتشاوسّتلا لكم اوركحأو أو يف'الا هيلع لكحو بلعث هاك مسهمبالمالك لكشلا مالك

 ْ دشنأو ارشوهيلعرسألذا .وثلا ىلع لكحأو لكعك

 لدم ازاهلبقدي دكا كب ه لإ لور ةنودا هلام 5 اولكح أف اونأسانلا ىلعاونأ

 || كارعالانالاقو تلك ]فا تلو أ أو تاكو ناسحالا ”ىل ساكس ءاز هلا 1

 ' (لكوحاومبمك ةواَسروهاسنحا سما سرفلا ىف لك اودحاو نعم لكتماو لكأو لك أو لكح

 ا | لكناكلاَنَح لح نمل لكاكلاو هسأالوديددنبالاك ليفت ليقو ريصقلا
 ُ لاك لاحرالا ضمق: وهو ليم وقلالر نيكة رمان فشل كش اسر ا

 لاخلا لادم دوقولا كذب 5 هاذا ركن ستاك رفعي نبدوسالا
 لاه ال لكل ىرهزالالا لوزالاو لوألا ثيللا. هيلز او هلو هه ثوم ©

 : ىيقتالو" ىلع يقيامأ »* لاضواولحَز هداك 5 ٠١ ىدْنَلاَسَعَمل <نيعا يديم .

 لاقرو



05510 

 ا١الا (لةح) ماللاق رجح ءاللأ لد#

 لاف لئاقح عملا وءاهنالا ىف لطرلاءامتدل قنا لاس ادا[

 ِبظْرلادأ رأ ىرهزالالاه القشر عاشلا هريصامتز و « الئاَكَلا تس ضوركلا اذا ب

 كلذوت املا نءٍبظْرل نئنيح لالا ض رالا يك ليةرضخ الا بلا نم ةيطَرلا لوبا

 عرزلا نمله نأ ىلءلدباذ_#هو :ليقّلساو لقكلا 4لاقيكوقبلا نم ملا ديري ىذلا املا
 فرخلااذ_هفرعاالى :زالا لافتا نم قامو ردها ةفاسللقتلاو اًضَغاطر ناك ام

 دشنأ ةيدابلابعضوملرةحو هتتصفرعأ اللاقو دن اردنا ءاكح تيلرقلاو بي ضوهو

 اسوا نحول #* لام لقال ١ هن ويجس

 هر طاووه نا ىردأالو كنب نال مر اوف 000 زامل اداولةحو

 الاقبحو كوس لوح حادتلا ىفو فعضلاو ا .عالاوهىنارعللا لاو وذا هيرو ىذا
 يمهلوسل تردي زو لاقو عضو ايغأق ىشماذا لجرلا لوس. عامها نءيقومك اذ 57 عي

 دشنأو اًعأاذالووَحو
 ىو هعو

 ساتلا لطم ابابا « ساينم هنامو لقوم

 لوو ان لقوسوردأ ألجرلا لوح ءمحارلارك ملاذا بوكرلا فلجرلا لمْ ارداونلا فو

 نَا حشا وهو حاكشتلا نعركقاذا جشلا لقوكاو سرعلا دنعهن أ سعا نعَرتل حلا

 ءاسنلا ةعماجت قعر ديال ىذلا لقوا مهل اونألاهو حاكتلان ءرئاقلادد صخ نأرتسغ نع

 دشنأو فعضلاورتكلا نم :
 «#وع295

 قلمادق عار * قلسناامعنو اطقلوُقأ

 طاعاذهىرهزالا لاق اشي كدا :رلوول ا ثدللا 4 رلارك ةلكوداو

 لسد داس ششلا ةرمكلاى هو ءاغلان ”لكولسا باوصلاوهري_سفتو هظفافثدلاهيف 3

 ادذمبفاقتلا *لقوتعاو لاك قارعالانباو ورع وآلاف لاقو ءالتمالاو عامتجالاوشو لْدخسا
 ةرمكلاهنأمءزب وءافلاهلوقين مني رشأتملا فونيللا لومرغلا لقوا ىردوللا أطخ عملا حرص ع 1 0 1 ا

 ُنسلاك "لقوا امثوغلا ال تلقولاك .اهومسم هئط امو للا نماذوخآم ول ءتعو ةمْصّلا
 لاق“ هْرضَح لعديد دقعايشلالقوَحَو لقوم زشلا

 هدي ع 9و هم5

 تملا لاجَرلا لاقبحدعَبو 5 ثوندوأ تقود موقاب
 د -” 2

 سامع سو

 هعفديلةوجو هضقعاب ابواولاريصت نأ نم سوة: ساانإف رجلا ءاوآو لاو 007 داكؤرف

 هدروأت بلا ايطقلوقأ هلوق
 قاس ءو بطق ىف ىره دولا

 ظفلنقلمو

 قامادقهءارذلقو-و

 قلسنا امعئوايطقل وعد

 هعيفت# هتك ها



 قايعللا نع ا ]وق

 ها ثلثمهنأس ومالا فو

 ملل ماللا فرس + ءاحلا لصف ١/٠

 ١ 7 ًاوراذككلاح 0 57 ءاعب زل عرتقتأرماايفتناكتبدحا نوال لق نشل

 : ظ لقا ةنج ندا لاك روش لاقو لقعتو عرزرةياورلاولاق عزت أ هيوضوني رخاتملاضءدأإ
 ع 2و ا

 ظ 5 1 داساو ربلااهيف عرزب ىلا ةعرزملا

 ١ هَ َِ

 مسكه يبونلاَح قل 33 بصحتها نمد 1

 و هموم 6-22 هيض

 مود هند نياةح نمو 0 يسد رق وهلا يلب

 عجب ”لقااو عرار لقاتو راك *الا لقالساو عرزلا عضوماولاقو ةضورلا لقطار تثلاقو

 مواعم بدصن ىلع ةعراذ ازال قو ةطذ جلا هبط عدزلاعسب لسقو هحالصود, لبق عرزلا

 ةطئللا:ضرالا ءارتكا لقا لسقو 0 ةرايشال ءءوهؤ راك او كلذ ن ملقأو أعد رلاوثاثلا

 اجرزلا عسب وذو: لقاح نعل _بوديلعهملا لص نلا ى هنو ةب را نوعارزرلا همس ىذلاوهو

 أ "كالا لاق اك امءاطمل تلقلاك عب رجنبا نع ىورو حارقلا لدا ن رحاب مد
 ١ عيزلا عبو هفبَعَشتاذا عرزلا لاق ن زاخو مشب ناو اعف ره أل لام ممشلاعرزلا عج 4 :

 ظ حارةىفانتباننهل ءذس ىف اعرز عابو حاَرَةااوهو لَهَا نءاذو+ًامناكنأو نررغوهو هحالسص لبق

 | ىفبقمهنالر لا هلخديو ل ضافتلا نوال هنالابرلا اتي مولعمزنب ل اوه ربع هربا

 1 ظ جارق ىف عرزب حارق اعيز عسب ن أل طاب لقَحلا لاق فار الانيا ع نيزبسلا نام هماك أ

 ْ | الان_ازو_رسزح نماناك اذاهرف 7 والو ليكملا ن نما منال“ لقانا نغ ءىماتاو ريثالا نبا لاق

 | لّدحاَن لفت *لكاحماو ةئيسنلا هيفوراك أ م-,يأ ىرديال لوهجتاذهودباديولثمالثم

 | قلاضرالاو مو ل_ةآنا ننوه قو هقوس ظلغتن أل بقٍبعّتناذا عزب ىذلاعرزلاو هو

 ا | يفاصلا انما نم قامىفايعللا ن . رسب :لقللاو" 0 او حارق قارعلا لهأ هيعستو عر

 1 ظ وما ىاىردأالو هذيسبا لاق لب لادا زم ”لفلساو هن "اهزتيوبأ قئالرنويد

 ل ولا راما مينو داييب ةزيزلا الم و ”لقح لد تاقح دقو

 أ مانع الانا د َكاَذ .٠ ضال ضرما قبب

 | دينعو أ لاتو مهيب ادا بمايو نا ودلاقح أ هتطبف « ةيزرلاكو

 أ ىربنيالاق لاقحأع.هلاو ة ةحرم>ر رل ملح الا تتح دقو لّقَلاعمبارتلا لكأن 1

 | شسرفلالقحو قرعت ىدةمسسكأ اةدعةبادلا ىلع عن ذوب نأهؤاودو لاك لاَتْلاو ملال

 ْ لشلاو نطيل وكم ادلّقطاو *يلّدَطسا ىعوب ارثلا لكس أن مهنطر ىف عجوهباص أ المح

 لاقكلاو



 7 وا دل ع نير ع وعم ياذيب ياا ضضوااسا كي ل غ0 "ديول ىذر# وو رن كس لن“ 5 ا

 (لقح) ماللافرح * ءاملال سك
 مو

 فال. لقول !لقح ةعبرتفو هنتلكوس تدفتنا ايا" ىثلا لكوفارعالا نبا ءافثقلا

 ءاهثلابلَدوَلسا باوصااو هريسقةو هظفل ىفثدللا هيف طلع مكَعاذهىرهزالا لاه نذل لورا | ْ
 نبالاك ورعوتأ لاقو ءال_ةمالاو عاة>الا اوهَوْلدَلا نم: دوخة ركل ١ ١

 ونال لوُمرغلاهلكوكا ىرهوملا لاهو طخ ملا اذهب فانقللب "لقوا ىارعالا | ْ
1 

 هلأ امو لامرفلل و ءاذوخ امولعصو ةَمْصْصلاةَرَمَكلا هنأو ءزبو ءافاانهاو ب نمنيرخأتملا | ْ

 ب عوج 05 ايدو اي ظ

 لصالا ىفاذكه ةرب رب هلوق ل اًمحنودسانلا س مدل |لاقو #2 ةَريربقشو هملعأ طدأت

 نمو ءامأ اود وسر دس الكا اىف سلو 35 ارك هما الازمه ءاحلسا ممض نم دب الاف َّت روقا مدعم ىف ىذلاو ءايلان

 ها ةياورلار رق مملانةرب سه

ِ 
 عج كلوقكف ءاملاامأو لئاسرو ناهس كالو ةكفز هلا ام اعيجءاملاو ةزمهلا لهقحا ءاملا مف ْ

 هلوقولي 0 ونيارعل ثوب رغ ٠
1 
 ١

 ا
 إ

 ا
 لتاطادا هيدامالا 5 ةيتك اوقالوعلا بتال

 لئمر ع لاسحلاو # و الا تاي ع نعت مدقلو 3-3 هوققانجنازتس لف مؤللا وا |

 هنزم»نال لفح فرك ذدقو عضوم ل ام هدمسنبا (لان-إ) ىفاريسلا» رم سقو هن ويدسفب أ

 لص هنف هامل امو ضْئارسو اتا ةدئاز هيفي هامل ةفالصأوةدئازدوكتن ل وست

 لقا (لةحا) لف-ىف هركذ ذمدسةنالةو هن وبسلوقداك !ذ-هولاق لئاربولئانع |

 عض ذولا لكلا و رولا نَعَطا سف مهضعل ىكحو ه- فْعَرر 2 , بيط حارق ل قو ٍببظحاَرَ |

 ند ضرالا نمَحاَرَقلا لهل ا دسعو لاهو طقيق عرب )ىذلاركملا عضوملاودو سداملا

 لصالا ىف اذك لئاتءهلوق
 يدعم ها ررحو

 لملم اراوهديسنالاق ةفورهع لهل ا|تسلو ل االا“نلقملا تنس ال مولاشمأ

 حرخ ةسيسقلا 01 8 الالم برعضب وهو هنمدق :اطلا اها ويعوأ ًهلقبلا ثدن «كلئلااذهق ٠

 رضحاو هقرورهظاذاوه لبق دو هنانث .: حورخ عمضتسا اذا عرزلا لها سدس لجرلان 5 |

| 
 ا
 ا
 أ
 أ

 لطخال !لوق هدهاشىق ربا |
 ةهدمااص طمس صاع م“ و2 ىاهيع ته 95 أ

 لدقلا ناراط>داصخلا مون.« لفملا طسو للان طخ

 نم:هلةملاك عررلا للا نم :هلدعاهد_او مكعرا نه ىا مكلقاس ع نوعن_ضئام ث يذلا ىفو ١

 عرزلا ل هلا ل-.ةو عرزلا لسقحلادةوريضخ مادام عرزلاوع لس قونقوتال اذار

 دمه ع سر و 5 53 2 ع 2 -

 لاك ضرالا تمحو عرزلا لة >أاهأك اهتملاقي و هقوس ظاغت نا ل قنم هقرو بعّشتاذا

 (رشعتااب برعلاناسأ - ؟؟)



 32 و « ىلا بوس يبرم ا 8 ِ ةضص ,

 نمقرامةلاّقلاو هيفد_اذاهتادحمِالاَدَحاو هيفذَح امفاغلابمناك اذادلْذَحوذ
 ١ 2 5 5مم رعي - ىو - 5 3

 | ءالح الحل نصت ثلا لّدحو بوةعبامهاكحهتلاَمْع هتوعر نإللا ةلاَمحو بسطلاو نهدلا

 هداج وبا ىأن رمش لاق

 يحتم 4 ربلا ناب رفكماطل « اع موالح ًءاض 5 5 ردع ار

 ه2 م م9 8و 2م

 3 أنار ىرب نا لاق مالها بان ايتن اورام ضاعر مست ديرب اع اهنوأ لف

 000 الار ديلان سقلاو مامون فوم وأر عش نمل كو اهر رمع مالا

 لمت لو لدَمكو لاَمعَب سورعلا لاقت دا فاجر لاف نييزتلا ل فحلاو

 ةنيزالدشتكقو نيزتت لفةدتو اهحوز نعمك لا كلم ليقسولا ىصختالااريغ

 2 ا لّفَتحاَو لفصتمن وح ىو ا و هدنع ىلع يبرم بور يذم : ارمال لاقي و

يم :رهاظ ىأ لتحت رطو
او نايتساىأ لمت ا دقو ن

الاه عضو ءويرطلالمَتْس 
 ِ | دس

 لاو حال هناف :”هنمفراشلا اقيرطف صب

 اه نط فهدنىارلالاقو

 ريباك بد اهرَعاذاداه 5 لفتح ضر "الا ق اقرب بح اليف
2 0 

 ا اضي هبال صلا ىفنيسي:سم مضاو قب 50 ضرالا هال ريبادكا بدل اءدارأ

 | نالفب لف ام لاشي ةالابملا لمَ او قكامىه,لمتح ا اموال_ْهَتلْغك هيلةحامو هلّقحامو

 ظ دسللاه هيىلاناامىأ
 لح شعلان مه الا ىلع د لألف كت

 م

90-777 1 77 

 تت مك | لاق هيلفعال لاقي هيتيلانىا اذكوا ذك كتلانع و

 سوو ه8

 قبو همرص ل فس او افك 35 اهرادلعاسؤلة لكي ىشآ

 و

 ْ جاملوقو

 لْفاَححر رمذهنم ىَركلا ديعل 31 ىف 0 بنبح مهلا ىرقأل فاو

 د

 ١ امن "اك قيقر سوم قرو او ردا فنامرلار 0 لثمر مث لوغحلاو لواّطممرثاكمدارأ

 1 ةرا ىه هيو هنواك أي سانلاو ةصاسالاردةبنوكتتاهتب وطراهل تسدلو ةّنوناهر هاطس ىف 20 ا اذ

 "لولا ءا ارغلا نعل ىرهزالا ةنفدشع ىلأ ع نءاذه لك صّدطسا ىعمتةديدشريغةمكدلو

 ا وجم عاجلا



 هلّريللات هى أ هلع ثردو تلمح ماهئلام وتعدل ىنررم قصت ةسقتأ سالت قو

 ركشتساف بءعشو ىسومثد د> ىو نيللا ةريثكى ل فاح ىهاذاف ةملح ثد د-ىفو اهيدثف 5

 الْمَحءامسلات محو عورضلا ةشل ميل فاح عجاتاسي الم امهفغبام مة عرش امهونأ

 نالرطملاذ شن: ناضل نواه قو اتاذا سد تا كش اهرطمد:شاواههقودَج

 رثكا لاقرثكعمالا هو عقال ءاوسلا

 لدحممادَماهدموءاَرع 1 ابا معلا تراَعوُلس[تاقاذا

 وهو عجب ىأس انلا نمل مَ هدنعو.اودسّحاو اوعقجا اوصال مس نواغتوقلا لكس

 موقلا دك اضيأ سلجترب خف عقأو سات لفذقاو عشتبا لم او ردصملسمالا

 لدعو لاما ىلععم و سانلا عمو هو لق كارك ةثيدنللا فو م. لق

 ريثك ليفحو لح عج رثك ١ م1اومهتعام < ىأ ىلمحالاو لَا مهاعدو لمترتك ىاحلا 8

 هيسح ىلع ظفاحم نالق مياس ب ضعنلاق بارت 0 موعجأب ىأ مهل ني اواحو

 ْ رعثدشنأو هناصاذا هملعل فاو :

 ويوم
 ليشتو أ ةسرو تحريم 3 ليغ اودملا َتاذسروأ

 0 هم
 عاركن ع: ءوضولا لمفآساو داهتجاوذىأ »ره أ ىفليفحوذ لاقي ةريزهتناك ا فَعمساةَّسْرو

 ةغلابملا لافتالاولبفألاو كلذ ني كس ىردئالو هديس نا لاف عملا نموهلاقو

 مع امعرد و اطعام "ليف ناكو رومالاو بنتا فواز

 لوقةنمو اهةرثكأ ةقا.اوذشتلا كلو همظعم مالا لبنت و كرخنالا نطعاام

 : 0 اسف لذهلا
 لو و لااعلا و اذا ومر عراك ضسأ

 ىصقأ غلب دقدنشر ا رين ليخناو اودعَن ملاغتحالا ةديبعوبأ لقت ف زوي لاف

 فشل او سزلا نم عاق الاو قب رافتلا هديا اول تسلق ةمقبهيفوهرشح |

 قب ةياضن ادلع ئن لك نهةىدرلا لالالالا و هيكرقهنمح ركام ماعطلا 2

 قانعللالاثو اهبشأامرريعشلاورقا راقت ليقد بَاورملا فروشلاو عاق“ الا

 ةلاذر ىأرعلا لاقت هلام قربو تندلسا فو قاكدلاو باوثلا نملحأ ناك اذاهنمقلياموه

 لاه ةلاخسالْمم اما مد_ةتدقوءاثلابةلاق 1! موهو هياَقورقلا *ىدوكس انلا نم

 .٠ نعتوضولا ليسقلاوةوق
 ةرابعو لصالا ىفاذكف عار
 هحرشو سودهاقلا

 نء(حوضولالافت-الاو)

 ه.تكررحو رظناف ها عارك

 مويدعم



 "هلة ةاش ىرتشا نمهلوق

 قىذلاو ليصالا ف اذك

 نان دياىتلا ةياهنلا ةضسن
 ةاس طفان دودي هل هك ىركشا

 هعبصمهبتك ةءاورلاررف

 ايما ل ا ولا د د لا

 ماللا فرخ . ي هاما لصق 1[

 1 0 نب رت رتل |هذهىرهولا ل مهأو لاق انه ىربنبا اهرك ْدَدجَرَلا هذ

 ا ىهماللاف رحىفاه رك ذة هلكلا ولمس لى ره ءوملاو قع ءرهولا اهلمهأ لاو ىد انهاهيلعم حر

 همزاة بج رئاهادرفاولواهرك ذيةجرئاهلدرشي راهي ءاشبأ نبتيبلانيذ مده شتساو التمحو
 م3 د هم

 ءاملا عابتجا ءلمملا (دخ) كلذدم_كأام و لصسو لقوح ولد هو لست ىلعم> رتب نأ

 لفتخا و نا ساتداإ لقح و اليغح وال 1 و السفح لف ءاملا لقسم وقت هلهَكف

 يضاارصصلوقو هيل عءاج

 لفت فنالاءاَوَسُبيصئاذا « ةرقافلبقرصق أ للانأ

 ل بالف تققوورمة فو تيدا و همت هلع يتوج اء انعم
 م

 ا
ا املا لتي ث يح ل #ةتحتوأ

رتضلا فلل لمحو جت
 لقعو الوفحتوال_ لفك ع

2 ْ 

الفاحداوولفاحةبعُشو انبلئلتمىألفاج ع رشضو 0 عقجالْفّسحاو
 3 ْ رك اذ

 وهذي رصتلا لملم او ل ل._تلابىداولا لمح الاقي وقس عيباوامأس

 نعمل سوهملع هللا ىل_صهتنا لوسر ىو عببللاهعرضفنبللا عتما امايأةاشلا بتال نأ

 00000 اةاالش الوم تلق لفاع اشو لوحي ”هلفاجةفانو ليغ لاو ةيرصتلا

 29 و

 4 اهعمدرواهترامّضْر ملف هلم ربا نهثند-1اقو نلف اوحو لفح ن دو اهعزبضف

 ||| اهعرتط ىف ابل عق ع ىتح امانأانمحاصاهبلكالةاشلاو أ ةرقبلاوأ ةقانلا "لسا لاقت نماعاص

 ا هيلحا ع نبلل اذصق ةصقاناهدجو كلذ دعب الحا ذاف اهنتىفداّرق ة ين ء اهذ>و ىرتشملاا ماتحااذاخ

 : | اذهو لاق رقنماعاص ل يفعتلانيللَدَب ملسوهلعهتلا لصدتنالوسر انديسل هابل فقمانأ

 . ]| ددعاو مسوهيلعهقلاىلسهق لوس اندس ةنسينولو ةيزلا ةنسلالهأو يناثلا بهذم

 | ةيرصتلا لثمليفلاو عجب ىأا عرس فلةحْنيللا نال هيو ةلحاوئارتلاو

 ا وي :رهزالاد.ثنأ وةارمصم و "لو تاعلا و عسالاهع مضفنللا ميد لامم اةاشلا باجتالنأ وهو

 اهاذاى>-اهعو مضر فنبلا لفسإ هلمدج شاد رك ذيىاَطقل

 ظ برسملا ناَنشلاحاّضتك موس لالا نما فراوذ

 هذا ى أليف عز رَضاَدَهَو حجما نيالا لاَتساو يظعلا ع .ب لاس لاك ىارعالا نبا نع ىورو

 ىركبلا ساعي مام ةعبب دلت انب
 ليفت عوضاهلةممده هب انور انانالعلايدح ١ 1 تكلا هي ما

 نو



 "0اس رح يف نك يحاإو يات 5 ”3 ١١ ايي يحج للا" رسل ل عع ا "يبا ويم 5
 كا ري 1 را ول لح 5 10 0 22-7 :
 : 0 رح وي يا عج 1

 1 0 7 78“ يفي هيبزلاح ديس خ1. رمادا

 16 (لعح) : ماللا ف رح « ءالالصف 5 0
 0 ب وج جمب ب يحج بسبب دمج وج بج جسمي هب سيسي < بجيب بجيب جمس ويسب بيحب جسم ههبسوجس 00

 ىذلا وانبْوم اخي هنال فاك ارسكب كد كيال كهدعبافدءاودىرب ننال اق مدعيا
 هلقو ياللا نا

 راَثتلا بح < اذائرلو #2 0 هم

 2 ع وهص رى 10 ه مو

 راغب وال طصفوابط »* هنمكئامال أ ا

 نأ مافن لَحىلا لج لاَ طش نأ ةئئاَمطلا رذفاطلاو رايت نبأ ىرطاة كش ىوربو |
 ام 00 أ
 دشنأو كما لظااو رج ووسع راغيوبضغي نأ اماوروهظلان ءاهمكيى أل ظك |

 هوورةاورلا ناذ ايلا هتحا ىنلات تيلاامأو ىرهزالا لاق اراَميوأ لفت
 و5 وم, ا

 ًى ء,هولا هلهأ لَءَو ودم لول لجر و فانئتسالا ىلع هر وأ لطصفاتوق نم ا

 ءامل امسك ن الملا مالاو مويلع قفابام 2 هدأ ساحب ىتاارتممالاقسوَطَحلِجَد 1

 لاك 06 0 رخلا نالظلساو |
 -9 8نع هر

 انيك سم لظك ىذلا فرفَح 2 فاش 1ك لطف

 - اودتكتك موك نمر كو 00 وهناسشم ا

 قي سمع هدوم

 رقثلاك ان الح ىدع وهق * هعالضأىناَمعْلاتوَدَحَو
: 600 
 نالططاوهو لاك هع .ثمضعب فكي و ذهببوةرعف قرعئوتلادفىذلاوقثلا ّش لاول |

 نالاَطَساو اهتم ضءبَتفكى أ الست لطتتءاشلانمةرقلا تاظح ترءكسلا ننالاق ظ
 مآ
 تاطحو اهعرشضف مرولا ولريغتو تكس لوظَح مرداس اهلا تلقت لجرلا رع ا
 ا

 ريسعبلا لظحو يب الربو اين لوم توف .ةءاظااو داضلا,تآضحو لا 0
1 

 لعب ىربنبا (( لمح هقلاءاش نا لاظنةجبرت فرك ذيل مشا لك أنمرثك اذارسكلاب |
 رعاشلالاه ةالصلا ىلع لاهاذالحرلا |

 العش حابصلا ىاداعدنأىلا قناعمت اكن مفيط برالأ

 رخآلاةولاق ا

 يكل ا ع

 ىداتما لس كرك « راينيعلا عمدواهالوُكأ
0 > 2 

 عه ذ تس هال قط م مم سة كام املا



 00 0 ا 7:7 7-7

 لالا ىفاذككسهذ.هلوق
 ىلا ةياهنلا ةضسن ىف ىذلاو

 ررسوءاهلاب هذيان ديأب
 هع هتك ةياورلا

 (لطح) ماللا فرح. » .ءاذ الدق 4
 0 و يم وم تار

 0 0 ضؤرلا سومو 00 هل -صوح اول ضورلا عبصأو 5 مهلا وأ لاق هاصقأىف

 7 ا
 1 0 ٌ لمحت امداطقلاةروازا فار ءالانبا هلك يامرارقامنالرث اطلا 'يإ_دكوح تدم» هيو اًمهادؤطبأ

 أع

 ٍ | نمصلخ امل صاخلا لاو ءالازبا لصاو ارغارعلاو لاق اهتلصو-ىهو اهشارفلتاملا هسف
 أ بارت مد ىتاةأرمل لص او ىرهوملا لسمك ىذا لاقي ودل ةراجز مّضدلا

 رعاشلا لان دخلا
 معو مد ع )م دع

 ع لد ىلع 03 اري هنا دا لحرالا

 ٠ ا افحا اذكل عفت تيس ىرد وذا لاق اهعماجألاهد فعن ىأ ىرهزالا لاق

 1 هد و ل3 ىلع لب لديالهءرداقت لدن اذ هرم سقت لهفرامض ايل عاف ل_جر ىربنبا لاف

 م9 سد

 ىرهوجلا لاق الجر ل تاه ىعمليقوالجر ىنوُرتالاءردقتلاقو بصنلانالجرآلا ماوسس

 ْ دعبوةشفلانءبهذلا زيك ىلا لَكَ لبقو ىرب نبا لاف لير نماما ى عجل جيآلأ ىو رو
0 

2 07 82 8 
 تضر ةرانالاايطغأو » ىدب مقنو ىجب ل جرت ليدل

 "لو تونك ديس هذلاو صل ىأ اهبازت ا شا

 ظ ظ تدق ٌالَغَح لذا تآضح (لذ> ) عضوم ءالّصوَخاو ءالصوحو هند أوم قدح

 ٠ دو م اهفةسوا ميل نمد سفام قرتسحي حاجب رك فرانلا لع نأ اهحالصواهمسل اوصأ

 ْ | ىرهزالا (لطح) معأدللا و ءاطنلاوداضلا,ٌت آو تصح لاقي ىرهزالا لام كلذد_ب

 | ةكرطاوفر تصتلان رك ((للنح]) لا طخ ع هلباو بت لا لاظال ا كار ءالا نبا نع

 ا ىربدااروظنلور عونا دشنأو القس الشال لردع

 ايادي يفد م ماهل تقف #2 سأكم مآ نالطملا فريم

 »و م وم ة-و

 ايئاعو نم ىمضراف ىفيو مذي 31 موعاتملخابلا تيارا

 !لاعولانيد عا ارسال »* انحاعةشرعملا ف دك ناف

 92 3 0 2 001 ىقع فد سا عز 89 2 1

 فرصتلا نماهاناه-عنمو 5 ارما لع ل>رلاةريغل طخلاو م2 مااا ملا ىريعت ىورو

 / هتليلحمىلا رظني نم للة :ةبالجبر فدي ى دا ىلا لوقهنمو

 راغب ولمن »* هن.كطخالكاةاقاه

 داو نءعتر رخو تركو تر ريكو ترطو لحرلا ىلع تلقت 03 رخانالظهءاعلاطدو

 | كتدعاخ ىرهوملاهدشنأو ىدعتا ىرّتصلاتنن دشنأو هلوقي ىلارعالا نبا تعمسلا

 كمدعتال



 د
 هد ص م -- 5-002 52 5 5

قلا» اودأن دو هلو هلا هدر مالكل لصق نوال ا
 0 ف لمعلاو لصخلالاب

 لاك 0 - هنا ل مقل ص1 هلتق ناههلةيف هنطب ىف بارت 1 هنم عم تصف لبق نمبا رثلا سرفلا

 اهرضيل شكلا فعقواذاو امان اةيوسو ويا ماخل ًداَصَحميادلا 3

 ىسشااذاالّسَحسَرَدل الصحدقو ّت تن أ ليصللاو ىرهوجلا لاف اتقبل عقواذا أ

 تاوذ ىهو ىلا ةّضقالف ىصللا تشي نأ لصخلا لسقو .تدثلابارتلك انموسنطل

 لاقو هناد م ”ك داذالتقاعرف رص سترلافرغالتع سلة

 لو كلذاهلتقامرو ةريللا حرذتالو بارتلا لك امل يالادالو فل سدس ائرهزالا
 م ا 0 2 1 00
 درا ا ىلكمضعرضخ اوهو هللا ل نمر انتامل داو هديسنا لاق هحلبرادت_تالكفلا

 لاك, لصد داو هب راقت روطودنشبدأ لبق ليلا لهو راغصلا رضا ٠

 89 ة < اك ع و
 هاو انقل رت 03 لعشاواهرا دج ا

 دقو ملبلاةرادّدسا ليصفلا دقو لذفلا لمآ دقوّرغص اذا عاطلاوه لدقو ا 1

5> 

 كالذو موكل دحاذا نولص## مهفموقلا لدحأو اراغددقد راش نم رحاذا مسا لفعل ًإ

 هم و2 مو سا

 اههوفو نونو نما قرب هنم حرت ماعلا ن هلصالاو ديو رَسلا نابتسااذا ْ

 لاقو هيدر لزعو قناذاردسلا فربلاو ريسعشلا نم قنامةلاصملاو لّدَكلا ةفينحوتألاقو ٍ

 ىارعالا نبا .اليلقىامّذلاو بارتلا نمل بأ ناكاذا هيوريف هنمعب ركام ةلاَصُخلا ىنامعللا

 ىرهولبالاك دحاو ىعمبهتلاقحو هبات هاَقو هاَمَعو هلصحو هوا ريم ماعطلا فو ||

 برش ليسمخلاو ةياكا رهو ب ذا عقرب امد بلس !نمرشألا ا مضلارتلاّصلساو

 رلدولاو لصوالاو هتضامىردأالو لاف ىزامز +! نع ديردزبا هاك تابنلا نق ||

 ىذلَرب راّصملا ىهو ناسنالا نمتد لا ةلزنجريللا و رئاطلا نمدودمءالدوطساو لصوت او ا 0

 دامك !لصوسنلل ليف ىلعت وءهمةئي ملا ىذنريطلا نمَتصئاقلاوّلا فئناوفلا ش

 ”ةصوحو هتلضود حرت أوهقنع قبر الراو ىريدطو ىلصوحلاقي و هنلصْوح .؛

 نطبلا لس و هو ءاطب رمل رضوا ىلقو ةرسلا نم نفس لهل عع ئنلكو ناسنالا 5

 م”و2 ع م ود ل : 2 5 5 « و 0 ١ ١

 لصوخملاو نطيلاى أ هل_-دوا اةمدخةقانو : ةناعلا ىلا ةرمسسلا ننبام وهلدقو ةناعلاىلا: 1 ْ ١

 0 م «اإ هاز|ع 0 3 . 0 1 8 7
 ا نا ىلا ةاشلا هل-صوخلاو ىل.لا نط ىل#م 4 رسل بق ند هلفساح رك ىذلا 2

 مو مى سةر

 ءاملا رعب سودا "لدودو 5 لم وح اهني تادوأ #*َ دتتأوا مرسي وفا

 0 ا ا

 ىذلاةاشلا صول اوهلوق

 لصوحلاس ومالا ىف

 هدوعم هرتكر رح ءاهريع



 : | لصالا ىفاذكه هثاد هدو هلوق

 س ومالا قو 0 رش ار هلاب

 هادهدلان ا ءامولا باد

 ررحورظناف لب, الاراغسد
 هعدصمويتك

يسرب وقعبداكحة ف فن دقو لذي تل( )
 ١ 01 هات ل را 

 ماه

 | اكان رار هل 00 * 2

- 
 مص لالسلا ءعو 5ع

 ْ نورتوا * سمالْكاهنبلا لح ا

 0 قطف ارا لك اَسطاكراغّشلا لقاَسلا (لقسح) عتبشيالن انبلا ساو لفش> لاك

 | رافصلارسكلا,لكشللاو ئثلكنمىدرلا خفاايلكستلا (عسجإلا تارعال ابا نع
 لاك ةلكشحة د اولا هب هيلعودلوبام وأ ماعلا داو لك اب مهضعي صّدو يش لكذأو رم

 . 085 را نساك اهلصاوحسٍبْعُي لكحل كأن ةمقلع

 : ا 0 أ هعمو لجزلاءاجا ذا ىارعالا نبا ١. راّعصىا الك حسا الايعْلَريَو لك نايبهاللاقيو

 || تاملاشي نايبصلاراكصلقاسلساو لكا سلا جب وقلنا لق هلك 'اجاناق هنامبص

 00 طك سو لك سئ لكراتص كلذكو لكم هدحاو لك ا اس وألف

 ' ْ لاق ةعامللا ثتلءاهلااودإ انمهارأهدمسننا لاك م راع

 دذحلاةلك مح كاز غاواناش 3-0 مهر نينمؤملارممأل ظَ

 ىمدالا دشن ةلكش ولك اسد عملا ىرهوملا

 0 5 ادق تقرب #3 اماه لكلا قدرا 23 امانعلا ةسسصلا تيس تنأ 35

 هك

 زحاراىريزئادشناو

 . نادل براق مك 5 نادأولا هلك حتر هر و

 : رج ريثكلامعوذىا لو ذانالفتاو لمت نناوتنللا نكلاعلااةرثكرل ثلا

 ُلَّدَح اهوتولاعالا وباسل نمنوكيءاوسامبهَذو تدب بام لك نلصاخلا

 و

 ديال اق هل هلا مسنالاو ل هامل يصففلاو الوحل هذلا

 مهو

 ْ 11 لد املا ةالادنعتاشماذ 31 همعس ع“ .ةانيوت حالو

 0 6# سا

 | هلم هلوص خو ئذلا لصاحو الصمم 5 تعدو لص ةددحاولا انا ةلاَلئاَضَاو

 َلمفو مرضعب او رمهريغلاكو نيبو دا قام هن ىلاعت لوقا لاق

 ةةس

 ١ وسدملا ول اودع كل اوعفم ىلع تءاحىبلا اردادملادحأ وه ولسا الوصحلا اوتدُ و عمو لإ

 روسعملاو



 امج لاك لحلها الاقفدرحي ىف بضل ا.ن[بلعثلاو عْسشلاالا ال ممكلو ىلتدجواما
 نس كسنآاللثلا ىفمهلوقو لوط هش ثيدحىف مكشا قوي هت لاك كسك كانتحالا#

 (لسح) ماللا فرخ « ءاخالضف

 3 هو  مات7 0 ع 2010 5 00 8
 «* لسا نساهلسراالتت *« ى رينبادشناو توت ىحأدبأ طقستالا تسنالا دنأ ىأ لسا ٌ

 .نييسيعلا ضعبلاقو لكنملذرلا ةلاَسلاو |[

 رابولا لس امّلْثم المسح 50-5 6-2 لوي 12006 '

 ا الار ةيقي مكشم تيب تاس فاو ءالانبالاق

 لس نالذو 00 سى اهيل سحو هاَدر ىاهل ودل دقو لوذ ٌدركاوهو لوس

 مس متراشَعم نم ىأ ىلا رعالا نبا نع مايسسحن ماوشو 5 ءاندلا بكصرو ريقي ا هسقنب 1

 ةلاَسطا لاك ىلا. ءلااىز راو هدمسننا لاك ”لليسساك دلاسطلاو ئثلك نع لاذ رالي ساو

 ةلاسملا ةفينحو ال اقو ةقثىلعاهتمتدلو اهنم طةساموهو ةلاَمّملاك ةّضفلانم ا

 لاقيديدشلاقوّملا لّللاو ىلعأءاناو سيستن! لو ساو هريغو ريعشل ار مشق ن ف ا
 نمي قلتو يتسم رشا ثمل ىذلا لغنت اد ليسو اكوَساهطبضاذا دا

 نمانا الب :لاقيامتأ هنولك أم [يفهلك تح : حار ارق هلاود سمو نيللابدوندوو هو " نع علا برضاذاف

 7 ةرقملادلوودلاشف م مضعل هنمعو له "الا رقبلاداول ساو ءاملاءندواسمرو ليسا كل:

 هاد> اوال ىله 'الازقبلا لي _سّلسا ليقو رت دملاد>اولا ظفا ىلع ل يس اهعجبو ءاهلانىننالاو

 فويسلا ف ددىدز "الا ىع ِهرمْمَدلا لوقدتمو هظفل نم

 تأعونامذلا نمتآمدقو « رداود ليسا بانذ 101

 دال اوأل.ّللاو هباوصلاق نتا اوال ةبلادأو ليس و ىرهوجلا لاك ىربتبا لاق

 بانذابفو سلا هيو هظفلن ماد-اوهلثآت دن دقف :لل.تحاهدحاو ىمدالا لاق لاك ورقبلا

 نبا اين دا هيل.و لمسح ةرقبل اداوألمقو اهتكرْخ اهتاهمأتأر اراذا لمسللا

 ١ هرغدشلا وةصدلاوزوكلاو 5 0 ونهل.سّلسا ةرقبلل لاقي ىنارعالا |
- 0 

 تصب ل طرا وعلا ولو # اهلىرو شيش

 تاءننم لك أذا ةقبلا ولا قيماسوب لاف ءلعقي ىذلا ىلع ةئزرمرئأتسلاا هاوي

 اًتمقدوأ نمل تام رون ارا راهم تكلهاذأ ليلا و لاق ليس ضرالا |
|| 
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 منعت ١ غطا

 ةمعدلا هلوؤوةراذاو هلوق

 طقن ريغ نم لصالا ىفاذكه

 ىلوال العلو نيتماكال
 راوللا نمةرث انا "الا

 هسععم دكر رسورا و ذخ اوا



 هلوأ عشب ىنيللا نو ممل هلوق

 هلوقو دلي سوماشلا اك

 اذهب لصالا ىف اذكطمأ

 ررذ هسلعرتعتلو طمضلا

 يعم وك

 : نى" نا ويرسل“ سا احلم

 عينترا لحل لاّرساو اهباهذق ضرالا نمنكمنعتعفترا متع قا اذا لبالا تلارلاو

 ًرعوميلعتلدفنر 100ر1 اطدلاو تراثانيدبزثيدح فو باَرَسلاَق وذ

 ًاريسناقنبالا تأ اتا هنمو زفوتسملقو ديلا هي نأ اغا لير

 باوصلاو 90م اذهكرخرالا لع بوثلا,مارتحالاو هلازتخالاثنللا هقتعفترا اذا

 الزان مل أو لابو رض باب ىنهدالا نعاس :وًءاوراذكه لاك فاكتلايثلازتسح الا

 ْ ضرالا نعَق ات ربا ذاريعبلل لاقدو هعضوم روك ذموهودشنأودلاةدشوهو قرا

 ظ 1010 الا /اهاجبو فول نممضتا اذ ءداوخلارحاو تعقحا اذات لارا ولارحادق

 ا قالب رلا نملسرعاو ةمدهئملازوعلا لبقو ءاقدجلا لترا 00 زحا)

 فالوشىرنادنلاو طقفريضقل اوهىل_ قو

 موس د -) مهد همس رو

 القوح اس وهلا ىش ؟ءةسساَذ 5 اير تحور نأ تأرانأ

 أ هءومد وع هد هدو ماع

 ا أ انغاوهدس الاف ىفاريشلا ع نمت ل سو 3 ل ان مدقنينص+ل الرحب الدشنأو

 قاقيسشالا» هرهظباعفةثلات' هن دايزةرثكلا همف بهذي ام قتسشي ناو ةذارزلاب نوذلا ىلع تدضق

 نم فرت لَ 21 ىءابجلاف ىرهزالا ةمَسلااظءلغلا امهو ل سرعاك كرما هريغلافو

 بارعالااشن نمةعجت تاق بكرا فرش لب 0 خجلا اوهلسقو ئثش لك

 2 ةهضاض هل لع رك دالاس” لس

 هيمن -انهقوفندعقاذا * هع ا ليم وعدا

 دام دن هس

 ةمم ؟لاق داي ل سارح «(لجح)

 م وم م ةرميذ

 لهجرحوىرخال نود طيئار نمل . اهريغتال_ رنجات

 ْ لافت انلاةراَسُحلقاَر يبا (لق 20 اهليقأم ىلعا تكرس قلو ةزمهلا فذ_ةى رخالادارأ

 دنحلا اهلا حك ا اغا ًاوانامش *« مه رق نيم وملاريمأ دم

 ريصق لوو لك ١) نرعلا مالكن مدإ_صأ امىردأالو ىيمدالا لاقت لجير مس | لقرسو

 أ قاد_غوهنريك اذاف هت نمحرذ نيع يضلادإوليقو ٌبْصلاداو للا (لحإ

 ١ هذهوةبعشوكت نال حف ةرسكما ريع لح ف: لل نال حولا بح أعجلا 8

 ليس انو ل ل انأو ل تحانأ نكي بضلاو ىرهزالا ىف هذه ليسو ةلبحو عمجلاةب اهيل

 هلوقودح امو ىرهزالا لاف ريطلاو ب اوذلا ىْضاَلهْنأ سا نرعلا لوقت شقدلاو 1لاقو

 ىلا سانلا اهيأاب لوقو ريما ىلع ريش ناهعنل ١ثغهو“لاق ىعسشلا ضاعن عدا ورام |

 ثدحوام



 14 (لزح) ٠ ماللافرت .٠ ءاحلال مذ
 نمو ىىا ررلاب هش اهب قل وب مامالاهدجو نة تاققثلا ن مدد الاهرتك أتدح -واموهريغ عمديرد

 م وم 0 سس سوس

 وامر ةندسحاو مسولاك بح لمر دعا «(لح]) ردحوة بير ىلع اممنكيلفاهد جيل

5 5 
 بيطب نيوماسيل ارويكس,روتو فال. قروكه قرو عون ناعونلَمرَملا :ةنحولأ لاتدأ

 هلكسانال لهي ط اولا ودل وطهتفتس عوو قرشلا قدك ة تس هبحو مسمسلا#

 نعلم ردا عانسماىفو ىلا ةتقطامل ذا مول اها ية قورعزباتتذقو لاف ىّرعملاالاْش 4

 اموقمّدوةف رطلاك هل لا
 و يىص سوم هع ه دوو

 ارد مهماوس ىسماولوانتمم *« لك لك ىلءانعالمرح مه ا

 الر لوما ناو 35 لرب مشاه هانأ اح أ #3 لاق كلذ نم لحجر مسا هم

 نع 2 تَعّسْلا تْفَجاذافرّشعلاءاربنودءارتي لمحت ءارضخ نام ةرونمقفأل هدو ةريغصلا

 عضومءالمزسو فارش 'الا ىلا ىدوتو ةغيفخا دج سعات وكنت دال هوت 5 نطقنبلأ

 8 يما" 6هعءادمو

 را <لاساكلوق نملزاثدللا 00 نح)) 3 هنَحدي ىذلا بَل اذهلمرللا ىرهوملا

 ىللعق ءا وسلا نطو عفتزااذا ٌباصعلاو لاق ضرالاو ربا قاما ازال

 لاق عقلا لير اولا
 عدلا اعلامي ا مر ىَوَصلا فارطأو ترك ا ْش

 ةقانامغصيداو دونا لاق عقجاو عفتراىانأَرماو

 1 -.و

 تار "الا نيبو ى راها نيب 5 ةينايىودقلا ةجاحلل تددعأ

 تلو تان ىلع رش ها كب رياذا ىداحلا نمدارتناٌتاذ ا

 ليفام 1 افون بطلاب 17 ةتاطسا اباوع

 2 سمس جد
 تار اوهلوَح ميم تأ نه هب 00 ْ

 اهيداحو البا فص د ىسعفةلارار .طالاتو هلا تعقجا أ
 ا

 ة< تعد

 ل 3 7 "اااه 5-5 تارا زد مضغ

 بارا لامزمهريباشيأ تينا لاقي وعرب بالا

 تامدق كرافئيءلثع »* تلوح اماذا اقلاع

 ٍآء

 ه ت2 سر-5و 0
 «ردصلا ل ئزةريدقلا فار 5 بارا لاق عفته أ ٌلَْعر ص زومهلان ماشي لاقي

 797 يي

 نع فردا هلو لصالا
 اكىهو فق مضنك ريصقلا

 لصأو علضلا سوماشقلا ىف

 هسينك هباورلاررف قنعلا
 ويدعم



 : ماللا فرح « ءاخالصف

لا عمت للا لوصأ !ند رع ؟ءيئلادبنط ا لاقنو
 ا قتلا دبعوأ 1لاك لك ؤيفنبا

0 
 ِ هاا سيو مدر هب شيلد ةز جن ”ىلع لاف قرن ناالاق لاذ وه رمسلان هجر

 ٠ ليذرادتس لادم اولاد لدَخماو اًمدوده لفظي هفرعيالز مؤهقرعن نم هلك آن قحنوهو

 | الخد ماتندللافو ضيمقلاوزازالاةيئانلّذا ىرهوللا .صيمقلا

 . ثيدحفو 1 رطوصيمقل اورازالا زل متلادلاب كانلْذا ايشالدح فذ خارغ

 لم 2

 امهيفلاذلاتوكسو اهعذوءاحلارسكبلذحلا ولذحلا و لاملاهيفّيَسْفكْي د ىأ كَدَحَى 1.

 ىرهزالا بلعت نعلاذلا فو ءاملا مضي لذا شو ىلرعالانبانعليوارمسلا د

 | عاركرءلضاالالّدُن او .دحاوهتكمحو هنزحوهنلدحو هنزح لاقي باعث لاق زا لد #با

 || نوكنتةرثنما ميده طقسى أ الَذَح لَدحت رسكلاب هب تاذح ىرهوللا عضوم: الدو

 قرابلا راج رّقعملوق هنمو اهراغشأىف
 هس

 فوُطتلذَحاهْبَع قامو : تاناقفا ويوم

 ديردرعش نم تلق: لاق لضافالا ضعي طخ ةيسئاحتيأر م-لع كبت ظْمقلا ف تمافأىأ

 نب ورجل تةفديردل اًرج ىلا ةّصعان نيورمع ناك لاغن مند نير فعجب طة عصا نب
 يتلف همدبب لطي سبقنا حرفن ةحاور نب سرق لاق ةعَصْعصنب رضاع فن مالجرةصعان
 : 7 ةصعان نباذأ تاهو عتماب ورع

 وى ه3 هع مم رت »© سو

 هعاربوذوهودب ردنبأ * هعادسج ب راسل ست * هعاضمتاذ- يعبر

 م رك سوم

 هعارس ةمهاسهب 1 0 هعاّتقاشاكدوري زؤر

 | هرك ةنلحرلا ل: وطلال ويلا و .لاطاذالحسْوَسو لد وطلال جالا راو 39 2 دمه و ود

 نضرعةجرتفىرهزالا دشنأو ةيهة للا نمةعاسجلا ل_برطلاو لحرملاو دسيعولأ
 مس ” هس زول سو <

 عبطق ل جرحلا بيذهتلا فو تاءاجل خا ارو لِجاَرحلاقو »الجارح مهل ضر اردت

 ةلسرللاو حرعلا هل راو ةاَممىأ "هل ارعو مهل ىلع «لحارح موقلاءاحو ليلا نم

 ةالضقامسمئاذ ٌلحرلال رس لاعبو ةاّشمالانونوكمالو هلرتءلاك سانلا نم ةعاسجلا
 م دوم

 ضرالان مر 2 ”ل-رملاو دارا ن مةعطقلا سر انا مدى أ لج رح هللا و اهريعو
 مسد

 هلك رد اهدمس نبأ «(ل-]) مالو اهكيلوتابتلا باك ىف ا

 نءالةرهملا باك ف فر 1مم هكون ةلاعا رلاةلكرطلاو قتلا برش
 داو سج + همج كاسم ف دحعم مع صعتاالا

 درو
5 

 ا 5 0

 22 يجامل نام فو 1 ال كطبا اناح يلطف كا جمحوا هع ل0 ضاحمال بصخم وو اتا كل 0 ٠ هنت ننال ل متلاعن هام 2:11 ب وسوي كيس رلادم و مج ديد وست ين ندع
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 مالا فرس ه. ءاحلا لصف

 نامل ابار رفوف #3 ارامل أ ىح
 2-0 -ى -

 ةلدوكا تتاهيلزئاوالا رخال لقي ام .ارعآتعبمىرهزالا ةدرقلا نمر ؟ دلالدوأاو

 لقت كلذهلا نضع هرك ذةيداما ىف ةكلابخ او اهلعلو زدلارء مث هئاذصتكأ !ىلاراشأو

 تينجامولا دا نم 8 * .تااقتبلا الث ءداذا

 اواسسن ملا دعوا وو عضوا هب رجلا لذسو دس: هتمرفقنوكأ

 ىارلالاق مش لاءبلكل ضرأ مسالادحو اهنولزنا اوناكم ل2 ىلا

 رّدقلان مبين ادا مون * هنَرَق مثير مرت ١ اف !
 1 0 و ماللبل دك اىو ربو

 ةرادا:لكدحلا (تدح ) راصنالا ندنطن لدح لات لد يهلادلا

 د" الاه درك ددحأم فورحىديردنئالةر يلا باك فقرا اذهىرهزالالافر ظالا قنيعلا

 ل افةقثلا هدد مل نمو ىعاب و و نمو تاقثثلا نم

 اهي ا ا مانا السا ودرج نيعلاقلقتمْلَدَا (لذح) رذا زْدَدو

 ىلوللا رمكلا لاك 5 وأ كيلا اهلْذَحُأ و اد ىهفالذح هنيعتاذح

 لثعب اقم 4 0 قارنلا لمعلا لذ علو : ٠

 حامعلل ىرب نيا هم سنودن ورلاك نوح كة ءاذاندنلا سال ةلذاس يدعو ْ

 اذه لع يةءاكيلاد_عيدملال 000 هلدقو 5 نور فلل جاك قولا * ْ

 0 دينا هن دعأامىلار اال ةدش نماهت عار كلت تاك اهةصو ىره هناا مدقتامم

 نم جرس مدااةمش تلال ولازا و ناسسنألا نيغ غال نأ | اوءاكملالؤط مالالان

 .رماشلا م ريحا

 تينجامولاَذَلسا نمنح 5 تلا تيبلا فال تيمداذا ش

 ىرهزالا اهيفءارج ةغيصتلا دناو هرقل هضم ةرمشلا ذهن بهذا تاق

 لكؤيل كلذكن اك اذاو خمضلاب طلخا رت ذوعلا لك افي رخاذا رطل تسلا عضويت

 * لادا اذه كدت اك دنأو مدودلاهبم-5لاكو رشا ضبا هنعفشر لو

 ربا رلا لاق بدافع وي وكر ملا بح مِنْوَسِلدن او

 لّرَحلانماورثكتفاوذحتنأ ها: لك م ازءاوننا

 ,اهال (لدج)

 اذكهلثعبلقمريلوءاوق
 "يلمكت ثودب ىلسصالا ىف

 ىوهلا لب بلق مريإو
 سيعع# منك ررش

. 1 



 نمىأ لا ىلع دحهاوق
 سوماّعلا فو بريضباد
 ىنعملااذ_ماضيأ حرفك
 هءودم هأ

 اذك روثلا بلع نم هلوق

 فر لعلو لبصالا ىف
 . نموأ ءايلع وأ بصع نع

 هع قدغل 2 ءاتلاةداز

 هسيدصف همك رح رددعباع

 : (لدحإ) 2“ ماللافرخ + ءاملالصف 164
 َ 95 بوس وسو وو

 ئراسالانئاد كنأو ادلع جاو لاورراَوَقلا لجاولاو نيماللاىدحا
 دع 0 ٠ .

 ١ 1 ليجاوملا صراف الان 2 3 ا .ةاطَقلا ضم هوك يم

 تمت ي#) موس ةعو

 لج اون صوخ نم نوما تسبل *2 هد 2 اير تام لد ا

 ست هد

 ل مسا لجو لجو لوجاساه داو ناغلاليجاوسلاو عطقلاو تاعاسمباصبقلا

 ديل لرعش وهو
 م و و  ىلدوو < <

 : ( لاطاوتماعتلاو لجو « اهيفنوحلاو لزرقرئاكت

 رعاشلا لاف عضوم م.اءاليعاو

 ومدح

 للعتامللاليقاهب كودي »0 رات عالسخ اءام رم ن درس

 هب الاخلاز نافيذلا هتعرح رح « :حارلا لاق مسلا لاخلا لصنلااذهن هوىربْننالاق

 8 قناع ىر هوما ىنلظىأ الْدَحلَدكنالف ”نيب] رج قرغزالا (لدخإ)

 ع 0 ول لاب هد.سئبا لٌدَءربغلدح لجر

 | كغواراذا هكدا نالف ىنأداح ىره مزالا راج ى ألد - ع ءل-ردثالث ةاضّقلا ثيدحلا هئمو

 مران اراهلصم نالا تلداسو

 اَهلادحواهو اسعاد «.اهتابجتو ذافنالايّضَءلانم

 | نيقشلادج لئامذاك اذاريسفتلا ضءىفلايولاف :لكنمتدحاولا ةمصناوذ ل د>“ الاو

 | يذلالّدآلاديزوأ لاقو لاق الدجل دحدقو لئاملالدحالاءارغلا لاكو اضي ألد ًاوهف

 أ ئورو هردص ىلءلابقاوأ باكدن ا هتبق رو همبكسم ف ىذلا كدحألا ورعولأ لافو قس شع

 ظ كلذوة لد سو ثلا لاك 7 اد رت لّدحهَعْنِع ف فارعالا نبا نع بلع

 أ موكا لادم سوك لاسقد و سوقلا ىلع ءانحمالا لذاصما او لاك مساج وعال

 اسوقفدد قذهلالاماهقئاط

 لادح كرون رولا نه .« .ىوقلا فاجريغض خال
 : مث ع 7

 باعنمىأروثلانم ةرصنلصأ ىأ ةرنمث ارو ن متع سوقب ل زوتةلوقو رولا صا
 لال د تأ وهو رخالا لعن يّةتاعلادسح فارما ل دحلا هديسنبأ روثلا ٍبّقَعْنم روُنلا

 2 هدد هزع هوو 21 مي ا 35 .

 لدا ةّننب ءالدحو ةلد < سوقو همقب نأ كل العجووأ ةسفلخ نم قذعل الئ اوه لب قو
 2 4 2 م س و وو

 لاق ىرخالاَت ءذرو اهناسىدحا تردد ةلودخلاو



 ٠٠5 _(لج)  مالافرغ ء ءانلالنن
 0 و

 ةقل وهو لسا نمل. نال بحت ذخلا و ىرهزالالاق ل رك ةفاريقركوأ لقفالخ

 قاطا اذا الاخا هريسعب لجرلا لش أ لاقيو دو.قلا لزم اهئاوقفضايبلا كهل |

 ىدعملالوق هّنمو هرم اذا الست أ الف لحتو ىرخالاف ا ىولاهدينمهديق ا

 ةيلمخ الا ليل و ا
 قه 9 هع هع دم ا

 دا ءاا م كردقنف 03 الماهلالوقوا دهب

 7 و ل

 «اهبءلص راها. ارب حوأ, الباف صيدم رلا وذلاكلبالا تامم-نمناتمم برلصلاو لجل و ا

 رعاشلا لوقو | ا
 و وو سس هم س 2 هسهل 1و 0ع هه <.

 اهروتسةاةفلاة-و نع قلاو د# تاتش دا ىلعتملا

 س«7 |

 ران ”؟نمةقانلا ف الخ[ ىف ضاس ليجخلاو 6 «:الف سورعلا رّتسنا؟ترتسى أ ردسقلا ت ناك ا

 « لحلها ص .مارقىذنع» 00 0 ورارم ,مدلارث 4 ماعلا 0 رم دارصلا ْ

 م 0 د يا

 وو 5 ا

 60 1 اوريعبلاو ناسنالا كا ذنوكر ترامامه لك تلشو 00 1

 ايل 2 نإ 2

 بورعهالصوهتساول 23 هّنمعلجاح ع صن

 ةفاضالا نود دارفالا ىف رخالاقو * حادةلاك نومعلا لاوس 3 ةدسعو أ دثنأو

 ىذلا"املا ءاللاو « اهباَمْحَتيول اذااهتاني ةارملا تاتو « نويعلاةرئاغلجاوح * |

 هشرراوقلا نمناك امل ولا لبقو لفسالاةظملغلا ةروراقلا لجوبا سمشلا هبيصتال |

 "لولا ىرهوملا اه هوحخو تابركسلا هش اه هراغص نمسأ ازلا عساوناك امو ة ريدا ار راوق ْ

 9 عاب عام ا 5
 حالادشن ]وس أرلادعساو ةريغصةروراف

 بس هدع نسا م5

 1 اتلحوحو أناملق 0 ٌردوكلا نمهيتع نأاك

 جامل از رؤىذلاىك ربنا لاق ا
 و م مدع هد وو ثسع ه بهم م29

 روراق اتاحوحو نار 42 د روقنمافص ىد طنا 1

 رثاظلا مرو ا ا طةفةرو راقلا سوا ل -ولاىل_ءقو ا

 ةروراقلا ف الغى هو ا هل-وسو رقلاءاعو ىهو 1 لخودو ناسناللةدعلاك |

 هت 58 م0 سامو

 زوع #3 ليجاودا اهيفاهتيعأت 110 هلوقواضي أ ةروراةلا فال_غىهوةرصوقوةرصوقو ٠

 ةرورضلل ءامل اقلسأ نوكينأ ا
 سم © ع

 .فالغىهو ةرصوقوهلوق
 لصالا ىفاذكاضي أةروراقلا
 حاصا اوسوماقلا ىذلاو

 اهنرسصقةجرتىفناسألاو

 3 نمءابلا ضّوعفماللا ديد شنب ]وح عج نوكي نأزوحي و ةار#لا نع ةياكورقلاءاعو

 ميم هكر رد



 (لغر_. مالافزت» هحلالسل 1
 08 هم ث, و يم 2 وس.

 دراوملاه.لاىومتىذلا مام » هوافودوكيىرقملا لح اذا

 ٠ قويسنا لة ردك للقسم اف بصتنأ لب كو هيف ى هرب ىذلا حلا ىَرشملا لاق

 و رمثبل هبا لطارتس ىأ ىرثما لئحاذا يمصالا يلا زوو ةبودلا ىفكلذوءاملا ىلا

 لسيقو « متاوقلا لج يموذ * لاف اهلكس رفلا ٌعاوق ق نوكب ض اس لمس بتلاو مه

 لاقنيديو لحرف ىرخالا نودننمشالثف ضاساانوكنأوه

 مي ولبس * ثالئاهماوكنمىداعت

 لافو ةدحاوديقوئلحر اضب ؟نوك«تأوهو ل_روأ ديقلطمثالثلا ل لاقي اذهاو

 ٠ لاقنيد.لا نودنءاجرلا ف ضاسلنوكيوأ * دّيلاو هنمنيلح را لد 5

 ٠ نيِدنلا كسه فيظوملا « نيلح لي

 نيدملا فل بعتلا نوكي الونيديلا نودو ىرخالا نودهبلجر ىدحا قنضاسلا ن وك ثأوأ

 1 1 5ضاس ليستلا ليقو نيلح رلاعمالا ى رخالانودةد_>اوديىفالو نيلحرلا عمالاةصاخ

 اولاكاهاكهئاوق فل ..بكتلا ضاسس ناك اذاخ ناك اممرئاستوأو فيظولا فن غلب را
 5و

 ىثعالا لاق ةلوُحدابسرفو لج سرفلوة:ىرهزالا 3 "الا لس

 و و

 اولوحد امالي لاكسانلا نم * ىلا ىوذدنع لهل َنافاولَعَ

 فيولا كائاهم ايبلاغاي عب رالاهمتاوقنوك نأ لمدنا نم لصحلا : ةد_سعوأ لاك

 1 اوقلا لس لاتيني 00 رعلاو نيت كرلا امي الو غاسرأ الاثواحتي ندعي ه.شئوأ هقصنوأ

 ضايسلا ناكناف بج س رفوف لجرلا بوقرعود بلا ةبكر ل _.جعتلا نم ضانبلا غلب

 ا مص ووف هيلجرنوددي دب ضاببلا ناكناو غاسر الا زواجن |لجتوهفديلانودديلجرب
 نوكيالو ل-جرلاو ديلا نط مثالثل لجو هفدي نودو أل ->ر نود غاوق ث الرى ناك اف

 ليجتلا ىرهوملا لاق نالجروأ لب رامهعموأ اوعمنوكينأالا ني ديالو دس اعقاو ليجبخلا

 زواجحالو غاسرالازو اص نأدعب كو لكهيلجر ىفوأ هم ثالث وأ سرفلا ئاوق قضاسب

 لم سرفلاش دويقلاو لب خاللا ىهولاخ“الا عضاوماهنالزيب وقرعلاو نيتبكر ا

 ناك ناو نيلجرلا لمحت هذ نيلجرلا فناكن اذ لاخذ ئاوال_ببكت هئاوق تح دقو

 | نمل جرو ديدن ناكناف ىرسبلاو أولا لجرلا ل مح وهف غاسرالاواجو هيلجر ىدحا
 || نيناك داو نماالا قلم رعساالا كيو سماالا عم نما وي

 تشع د املا |

 فال



 58 (لجت) + +: موللافرعاوا هاما لاسم

 لع وردم لجو ءديسنبا لاك د.قلا فق شماذا الكل جت لبو دسقملا : ىشملذاو

 قد ود در عفرا ذااتاسنفالا :رذزالا ريقعلاربعبلا كلذكو هيما 0 ل وات دارا َ

 ديرللاك لبو هملعمللا ص ىبنلا ت|ثيدسا فو هلك ارْغلا تاور و لحدعف لبر لفاشم|

 اعيج نيلح .رلابنوكيو لاق حلا نمكرخ الا ىلع ةقيوالحر عقرب نأ فا لبفانةلوم ا

 لميت لبتعرئنلال- دق ىدنع سد اورق هنأالا ١

 اهع ا 6 5-5 * يمتع

 نشارقن نيل دلوع قرب سب تهم قد اهمق يال كلذ تدماشام ةرثكل : ا

 ليش حالا ليخناةفص و تيدحلا فو ةنتفلا ىفرتضتي دار ل بقةنتفلا ىف لدتا سو |

 زواج الو غاسر"الازواحو دبةلاعضومىف ه-ءاوقف ضايبلا عفترب ىذلاوه رثالاننالاك ْ

 ىأن واتا هلا ىتمأث يدحلاهنمودومقلاو ل خالخلا ىهولا الا عضاومانال نيتك را

 نيدملاو«بجولا ىف ءوضولارث أر اعتسسا:مادقالاو هجولاو ىدبالا نم ءوضولا عضاوم ضب 0

 امأوهديسنبالاق هيلحرو هندنو سرفااه-وىف نوك ىذلا ضاسلا نمنا الل نيلجرلاو 8

 رعاشلال وق نم ىلارعالا نبا هدشنأام
 وهم هه ش وع موه

 لحما بارا كويل نفذ * ىباؤذرعشقت :الورمافاو ٠

 نارغلا قدوجوع يل ةنالديباذ راو فليجعلان ردي ميلا شب هاورمتاق

 ةحلا دلاةأرملا ناشد دا فو لح نمل جانتلا مسا هنا ىلع ميد ارم تكي يدن دارس“
 ردانلا دو .ومازه نأ ىلا سي هذ تاكن أف نا نانا وانيلج رلانضس -. الاوهو مدع "الا با رعاك

 قرهزالا لودي لا عمجاوناتفل لات امري ل عاولكاو هد ىنارعالا نباةب اورق
 وهو لاك ث يللا لاق مريغل لا زاج أ ادح أ تاعامو لاكءامفس ارسكم لخداسأ نعدينعو ا ىود
 ديقااالخو اهيا ىكنأرما كمان أ وسلا نالنوهلا يل سبل

 قدايعلادب ززيضدَعلاق ءايقلحا

 ديقملا قدمنا فتقباطو « تلاع "تاه ردكالدةلذاعأ

 هدشن أل ضفملا نى ارغالانبان ءىاعت لاح عدبباو سفن ضايسلا لاو ١

 ىفاذ_كل ا زاجأ هلوق
 ءاكارسكباطومضمىلدالا

 لخلل او سوماقلاةرامعو

 ٌرمظو لباكو خضو رسكلاب
 هذ-ه”ىأ رظناف لادا

 ثءالاريغ هز 0نازوالا

 هجهعمهيتكررحو



 لشاوفاوانماهقوذاها » اهنؤرنم تعركدق لاهل لصالا ىف اذك فاو هلوق

 | ىدمآلا طغغتدبلا اذهتدحرى :ربنبا لاك لبالاراعص اهلعف لح اراعتتسا تيكس !!نبالاك سلع عرقة عبرت فى سوانه

 8و2 د 6 6-9 فرك انهام لعلو ف اون لدم
 ْ | عرقمهلوقنأ هتحص ىلع لدي ل ع ىندعل_.خومدقت قطعم دلال اك تحرم ى تح 0 لاس ناكل اعنك يع

 د :ىدععلا هل هو عملا س كءنوكيفهتْضمملْْمتلا ىلع هرج عرق, زأءانعماهغالصَقلا روسو ةغللا بدك اكرطقو

 ها

 عمدرطنات بلا ةغباروهلوق
 اناىا هريسسفت دع هلوق

 ىنعملا ل علو نافيضلا اهمعطن
 هبتك لمأةف ماعطالا ىنن ىلع

 يعدد

6 

 لال سو هبعدقا سمول اني دحر بابا كددد اهروكذ بيقاَعيلاو بيقآيلا ثانا

 ١ | ةيطادسعب ةسلا لك (يلفكارشضالا لاعتعا مامطكى اعطاول ءبدقواشي رقوعدأ ا مهلا

 11 - 1 1 7 000 5 5 1 1 ا
 0 ل ا دل اداب ويقال لكالاق دجال

 2غ

 حق ةااودالكاوداط ءاقثندملاىفو ليلقلاردانلا ىنعي ةئيطآن دعب

 ٍز ْ ناونلل اد ريك لببالا فصي دل لاق اهدالوأو لبالاراغصلع دس ا اهدالوأراّعص

 اهيلعا اهم بلكت وا بل نماهياع ليبسيام ةرثكلا هلى اعرق تزاصاهدالوأ سؤر
 و

 5 0 89 ضرع

 راو بج انوم »ع تيل سورلا عرقلخع اهل

 م 5-5 5

 اههلأع نءههغب نشا عض ىداعلا نامقالاق هاو حس

 | اهيقحأب هلوقو لبالا نم لكاك هم .ةقاهنا لوقي لعاب قحأب لكى لامنان دنانير

 ةاورولاك ىل ارعالانا ن ءلالذ لك ةدوامملا برقلاكىهف يق ىلابرضت هعورشنا ىلع

 مم أىدنعومدي_سنبالاق باعئالوىا ارعالا نياهريسف ملوءاذ ارم لكبلج راما جنامهشمب

 تسب ىهوةفورعمسورعلا لكوتملا لت هلّذعاو لدعلاعامت ارسسكلامما ادر نيف لح اولاهاا

 ظ
ْ 
 ا
 ا
 ا
 ا

 ظ ءا ارعزلا نيمهدألافروتتسلاوةرسس“ الاوت أ. لاني

 أ

 اريل دال راك 2 »* ارك تيكا

 00 0 11110 راك

 ْ لاعب ةعاجي مهو لاغلاق « فصلا لاا نييلعن ذكر قدزرفلا لاق لاحول عمجاو

 ين ملاك ىلاعت هلوقء/ةهودا دوا بارحلا لكم اولا هذا لاخلا ظفانالر دف صمم ا

 باعث هدشنأ | هلوقو :لكاهاَذعما سول ةمدر ل ةيرلو يمر ى هر مالم ا

 مس وس

 ابشن اتشلا نيحاههكىلع 5 انردقلحاالأ ةغبارو

 رسكيو غفيد علا لخعا ثمللا نافيشلااهممطنالاىا "ل ىفاهلع فو اهرثسن لاق ةرمسف
 22222557 “ك١ “5

 لاو



 و رب ىذلا ثيدحلا ف ءاج و ب د ءرلا ىدسانلا دات لعالاةعاسلاموققالثي ددلا

 مهلا در سانلا لاي دارأ م#مفريخال سانلا نم لامس قبسف نامزلارتنآرث ذه ورع نبةقنادبع

 نبا ّلْخا لفسأى قيباممهفريخالاموءودرأو هووَتلاَقْح ورمل لاَ نءدل أو مسهرارمشو

 لدي سانلا نم لتس قب انأن مالي زوغأ عضو مفءاجدقو ىرهزالا لقتل لاك فارعالا

 ديزب ساننلا نم ةلاّح ىف تهب اذا تن[ ف يكرع نب هللا دب عل لاق هنأ ة او 31 ءاوسامهو لاح
 عيمملا لثمل مثل اوريصق ل دشح لحبزو اهلزهاذا لد ىهفهمَع تالف لد دبز 7 نيل

 لاعبا ملا مسؤل هنشو ربت اريفوابع زةفينحولأ لاق لاي ازاصثأ نم برض

 ليمحولاو طعس هيداوا *# وظن مواهلب غي اهلعت : رح ضوأا

 تاس اذاىوصلا تاتو ىرقوملا فور عمرصلا ءامسأ نم لّيشطاو ممدالا نعىرهزالا

 ةمرلاوذلاق: ءءاذغ

 لكل لا آل يصتماوع + وع ناكان وركب ئذلااهب

 نيفادا و يلمح م لاي ةرءاصوتا# ميار

 لاثالاو ع واد ىررأ ابغاه ْ

 نءعساثلا :لقسلتلل لسقو ءاشلا ترك ذدقو ردقلا لفسأ قيافلفتللا (لفشح 9

 ةروراقلاق ةريسغو نهدلا لفشل لاقي كار ءالانا قرملا رب لهدا ىرهزالا كرك

 نبا لاه ديرثلا ةسنقب نم قرملا لفسأ نوكيا ل ةو هلق لاملا"ىدرولاق 0-3
 كح لع هح» ت كاز زلاركع مة روزاملا لل فسأىف ةقبباملدحلا ولفت هربئبا تيكا

 نالخو كت ةدنسحاولا لا نمروك ذل لط اهدنا لاق جب هل جملا لظا (02) مما
 قلك ىف راف عجبت راقلا ةفنعا رحالاَلعت ةىلع عملا يعلو عمسجلل مسا قاو

 ناو سم نيالا دمع بطاخم نامت ذنب دعس ةبلعت نم ىلعتلا حاطا نيهقتادب علاق 42 رلا

 رع ا نيهاديت و

 وهو عه م و ظل ده

 عقو هدام كلاب جردت سب »* مس ”اكنيذلا ىّيبتَصأم تراق

 دول 8 هع 00 7 5ع

 عقدا انياف نفد تلارأو - ىبون لسمو ىجرتل ودا

 فرخ لح لح لعل اطَلا تلاه لوشن برعلا ضعنش ءيسىرهزالا راتلا ف اناا عا

 لا ىرهزالا انئامىضبي واي اِطقاطاطَملل ليغ اتلاقذ لولا ةمْسَحْنَم ليلا

 نم هلعل تيبلا ممطت هلوق
 رشا زبيعتل ناو وردا

 هدتك ررحونزولا م ةةسل

0 5 



 بح اص هطيضمةمهلوق :

 كوالا مملا خفي سومانةلا

 ررذ اهرسسكب ناكل خ نباو

 صه ورتك

 (لثح) ' ماللا فرح 5 ءالا لصف ١

 1 روسلا قزوز داو جهازه !ءدننا ل صهلنالوسر عمان ةردشل صاقوفأ

 و
 نمفنسلاو لصلان تال وألا يش ولا اره رهشلان مث ررضرعسلاو لك ادم

 هاّضعلار وه لق 5و ءاسيوللا هبي رسل ةءابلا نوكسوءامسا م لهل 8 هررغلاقو خّرملا

 لالا ربل بانبَطىرهوحلا اسوا هتوعم ير تسلا هنعدتا قطر نام عتب دحمنمو

 |لجر مسالا ةعتلأ أىأهلمحأو ءاضدااو للا تراسل اك اننا لاعو

 هنقلاقفدد راف نولسملا باس ىدنضاا دل وخ نب ة حاط باع نم
 95+ - ا 5 ه ود و

 5 ليه عرفاوبهدت ناو * ةونوَنيَصاداوذأ كت ناف

 هع لما سو هيلع مقا لص ىبنلا تاشي دخلا قو
ملا مضي لما ةرا نحن

 ١ عضومءابلا فو ا

 ا لداحلا «(03-) مهدلا لسلق لانا و لّممخا (لتبح) معءأهلاو ةماعلا

 لدخلا (لتحإ)ل ةفشلا اظيلغلا مهو لد رطاكلكرَشلا ( لكرب) قلنا عم تحلاريسقلا

 || لتاحلالا# ىنارغالا نبا عاركن عرج بحافح رخال هي عْتاتَحو ءوش لكنم*ىدرلا

 أ ىلع دو هنت-وهوامالنونلا تيلقف ٌنئاطلاهبةلصالا ىره زالا لاك * عشا لكم ملشملا

 | لقي بس ارش ره رسل ثم 5ر1 ديلا (لفتحا) لعأ للاوول ثم

 نكوفلَو دبا هتلكح دقو لاخاو عاضر هرلا ءوس لدا (ل) هدم_بنبالافاذكءاثلاب

 3 مه0لاك ءاّدغلاَ وسلا

 امودتدق ير ىراب اختك ٠ 00 ةلتأو

 1 سلا نعي ليلا لافطالا مرا ءاقستسالاثد د>ىفو لتفاك يرقدلا ىواتلالذخلاو

 | خش اوماذغتاسأاذا ىصلا تأ لاسقيو لاسالاءوسو عاضرلا ءوسوه ولدك نمءاذغلا هء 2 0 هدو ء و و 1 0

 دقت ولالا ءوسسار .هدلا ول * ؟ دقوىرهزالا ةلاحءاسأر عذلا

 سوو 9 5 - 38 وم ادع ه5

 لع :رهدلا فرج نمدازلا ن 2 قدم وبلا ءاهرتعأو

 نمّلجأوهىنانسللا لاك بق يقيبدخالا «ضاوزنمج نسبي رامالاةلتو

 ريعشلاورقلا نمتراَقشلا وهل قو ئشلكنم»ىدرلا لاتماوةلاَتْخاو الق قاتدلاو بارتلا أ
 هتبطخ ىف ةبواعملوقهثمو هدب ,اَعلطْرَقلا ةلاَتسو قئاذا رام دلو اههبسشأاموزرتالا 0

 «ممدو)

 ةلاكسوا ميشو ةطنحلا"ىدر ةهلاعغ 28 .ءللا صْخو هله ادام عير ُّظ هلا ةلاتح لمان ف

 ْ و مدهتلاّورسانلا تلات و ئث لكن م" ئد لادن "كفل نكدلاةبيلعلا نيهرح غو ردا

 د هيج و

 ينعم ج هه نر دعو دن ع

 « "يتاح هت وجان بوست نكح ح ووسام م 67+ 52-57“
 - .فحبصن ةميبصسسل عويس يي يو

 لو دموييص جحنكمج ٠



 44 (ل>) والاف رح ه#* ءاللا لصق
 حج --

 بتك١هلوةيف كاملا هللاث عن كلذك يم م .-رلاف

0 

 ءاضقنا دنع توملا هل بتك دقوالا ذأ نماق كلذ ىلعد فد سو قو 2
5 

 طيات علال همهم ل مح تقو ىف ىأ تالف لمح ىف كلذ ناكل اشي و هلل ملا لحل |

 نيوادت.ءاسلااهذةأب برةعلا: هرم ىعست برةعلار .ةفاهن "اك ةرغاهأ 72 ”نلمللاو ضعت لع

 د راع هادسون ةورسلاو لاسسلا ْ ملال 07 ةلوهّسلا فدك تينتاجب

 دكياَضعلا عج امأ و ياا ملل تح و «وهل قو هاّضعلا هما 1 ””لمطال قو سدعلاة

 ْ هذه لع شل غاصي ىلا قمل 7 1كوب :وةفسلا هللا ناكماهل ناف

 لسنين د بع لاه "ةللهانللاقرئالقلا ل هناك ن يذل او «لثالقلا قشور

 لوذلا ني ةبلعت ىبنم
 وء - وم و وسع

 0 ا 8 كلاش 00

 و ىو 5

 ضو "هل نم 0 »* حتتاو ىل-رصتلا ىفاهنيزيو

 ىريلياح و با اهك أايةرصش هل لاو سواه عجو روما هيف طم سأ او

2 

 قوقالطنالا ةلاملاو هلوق ةلام> ىلع هدثأ ىنايعللا 7 قالطنالاةلاملاو لقةيلاروك ذ نم بط لب هل سخان أ

 نوما هيلعة فرس ىأق الشلال ىلع ى هو هنابإو كلذ يح ىلع ىأ كلذةلاح ىلع هتسنأو قالطنا

 3 زلقثىا هتلاصو ثلا درتلاةرام_صوهنراجو طمشلاة رامز احاهيففرفذتلافماللاةددثمّدل اعف ىلعناك املكو

 وذو لالا ٍباكلا ل ساو ىناسللاهاورديد ثةلاالا اهمالىفس ل هاف كلذَلاحالاهبراَصو
 1 رع 9 0 - مو 2و

 ىبخلا نالفثمللا عضوملّاو هريغ ىلع ىلبحو سايقلا ىلع يحمل بسنلا نط ليا
 8و 22

 ىلبح قذانملا ف نيهقلادبع طهر هو ىلا ب نع بسن: عاسوبأ لاق نِلا نم ىلا بوسنم

 سوو ©# نو بوو سوو
 ىربنتا لاق راصنالا نمي اونو والبول بلا ىلا بني ديو لقول

 ا تم ا هب عت احس

 ىف اذكف ليلسحلاو هلوق .ىارعالا با ذشتاو بعت نضر بالا دق نسر

 ةرايعو ءابلا حف! لصالا لباحلارولغأو تساتأن 5-5 هجر عقيل نأ أ ُ

 خاابلءطمملا ماقلا
 2 تار ءالانبا هيوبيساهكعيل ىاةلشمالا هوهو شاعرا باصأا ذنوب داو :

 نذعسشب د قو هاّضعلارثمضلاب لمن لئلا لب ا ءايولل لبطل يلا



 (لبحل ٠2 ماللا فرح « ءاملال مك 44
 وم «س

 أ اذهو بغت نبا هلع و غلبت ان أل بق كا للا لبس ظمل قو ةقانلا

 | برعلا تناكو نا لا ىف ىذلاداولاداو للملا لح لمقو ىنهرين أل بق فارغ ارثعس نعمتك |

 1 | اوناكبيدجلا فو لماولا ع مغلانوط:ىاعدالوأ دالوأ ىف ةرآمخسا لمح ىلع عيابت :ةلهاشا |

 | لّيحديبعو أل اقو كلذ نعرلسو هيلع هلا لص ىنلا ىهتةلماوملا نوطيىامدالو أن وعياستي

 ا لاك شط تاذ لكل دقو ىفاشاال اوقوهو ةقانلا نط ذل نيك دلوو انا حان "للمحل

 | ءاع *لتخلا ف لع امل البس نءىسهخ ةيم ني ديزي .ىرهزالا * ثم يلة

 | مي شكا مير طتني م اهمأن طب نم تكن أر ظتنيف اهمأن طب ىف بح ىه تا ىثنالا ىهو لا

 ا | كوالا ل مج روصتمو لاك اهريغو لد الل لال همي ملإا تو مااطلب ر

 لجل عسا ةرطتنملا "يللا لو لاق ليحاهدلوف كَبحلا تيا ذاخ ىثتا اهنالءاهلا 0

 | دإو 0 00 د ولا نسا لاه و ةممائئامدعب ندر مدل نال, -رلا فلا ىدهةرعشتسملا

 ل اومحلاهنى ممرد_صمد ب رستلاب للا لاق ها ليوم يبن وق فشلا نبا داولا وهو

 ْ | نوطبىفام هيداربل اوالا لمكساو < هيفهوالا نععراعشالاءايلاهملع تاخداماو لدا هب م
 ا

 1 |ررغمتأ امهد_أ نيبنعلهتعى ماع او قونلا نوطبىف ىذا لمح يناشلاو للا نموا

 | أ نوكينأ ريد-ةنلعهبأن طيف ىذلا نينا هل محب ف وسام عسب نأوهو دعب قايم ئث عبو
 أ نطبىفىذلا لا هيف جلي لجأ ىلا هعيببتأ ”لبحلا لمار ل يقو حاتتلا حان عي ووفىئنأ

 هيلااويتكفاهمسقا اودارأ ًارصمت دفان عد د>هنمو عصدالو ل ال ةقاثلا

 | راودلاو سانلا ىاماعتوكيودالوالا دالو أ اهمموزَمن حدي رتل لسج اهنموردي ىحالاقف

 عتملادارأنوكيوأدالوالانودءاب الا اهبدرغنادق نكي لت ءسقاذاقدلاوتلانابيف نوم ملارثكب ىأ

 ا كل ناو لاو لستاتورج ةرونسو لوهجم أ ىلع قلع تيحةمسقلا نم
 | اذهل لمعلا تي كوو مح را ١ لما عضوم |

 ا 5 . ةفوريصما وشل سينا
 د

 للا ىف كلذها طخ 5 هناََو َتوملا هسقتنال

 قمل ىكعىأ ل جم ىلع ف ةرص رمد ىأ ةفو رضي ناركسىأنا ايل لها ف فر ءالاو

 هيا نيجتوملا هبتكى أل بها كلذما 0 توم اهبقيس ءفامماداذهناكن اورق

 نركب ةفطالان ا ليسو هلع هللا لص ىلا نءدوعس مننا ثيدج ىنءمدارأ اروصنمو لاق 7

0 



7217 

 1 (ليح)ا  ماللا فرح ٠ ءالازسف
 - هم يسع

 فو ديقانعلاةضحاذتم فار امال اة ءاضبن . فئاطلاببعلا نَمْبَرضْو رع ةهليحو 7 ْ

 ىهتنكسامي روءابلاوءاسللا تب هلببلساو بذل اولوق ن كلو مركللا بمعلاولوقنالثيدحلا |
 ىو دلملسرَغةئمْعَسلا نمح وجرخال ثيدحلافو لضالاوأ بائع الار ممن ْمسِضَقلا |

 9 ماس سرع لس ١ اس

 انييبه دكا لات: يبات نتاجست_ ونقل ن 2 ونح رخال نيريسؤنبا ثيل 0

 اهعجبو مرَكلا لوص ن قلصالا ةسنخا مالا كسلا ورنا ن ماجي يفناك امديربناطسشلا

 ظ لمع ةلبح تناك هنأ دالامنبس لأن ءىورو مزمل, ازوجتو»ابلا لبا ىقوُنُدلا
 ترثكو تدرماواهسارغن عام اْسُفَتَرَسَتا مركلا نملصالا ىهو لالا مااهبعس تاكو او

 :أماوناليحبلديرو الما بارمثلا نم لبو ءالتمالا لّبخساو يي اهلج غلب تحامئابضق |
 ونألاكب هي غوتاملاوذيتلاوجارمثلا نمنطبلا حان الايناو بارمشلا نمتائلتم ّنسَح أ
١ 

١ 

| 
/ 

 اضيأْنلبَللاو اهجرعالتءاوهوتأرمل لبس نمو لب :أسماونالْيْح بوه اما ةتح | ع9ذ م

 نال نالفو يلم ةأرلاونالسحو عفّنيللا برش نم التمآاذا لجرلا لبو ابسضغئولتمملا |

 لجلال بملاو هديس ني الاف يو يم ممجخ 0

 و 7

 وم ”وع ضسص

 مسيء ركم ماسه نم 0 «  هنسصرلامح هناا ف ظ

 قو ده شوف كتر انا تاو انا لا لا تاوظدارار ار

 ةوسن هعججيف ئرهوجلا وعدتك لاح لصالا ىف ناكو ىلابَحو تامل ة وسن نم

 ل ىلاَبح لالا فرقا غعب قرات هنأ اهلل اهتاللاكتابآبوَكاَبَح

 نماولدبأ مر رفاعجو دحا سواعد عيىذلا ف رطارمسكست ا فلأ هثئاث عج لكتاللا# ماللا

 راما قانلقاكنيفاالا نين اوق ةرغبل اللا قام اول اقفال ًثينأتلا فان مةيلقتملاهنيلا

 طقسناكنيونتلا لوخدا ءايلاتطق اولد ثيرلولتمنالاهةرص قَبْلَ دوكيلو
 لاك تانلمح هيا وصولا تايب حب اوقىره وللا ىلع رناذردقو داوجفا

 هلكت ةلاعت يع دج ًبارعالاةاسن ضءهلوقهنمو ةنالمحة أنها لبقدقو تالا

 غنا وق لاقبال ل اظفا نمل سانا ثانالل ماع ةفدلاهذهففاتخاو ”ةنالتح فارأو

 3 طلو كوك امعابب نأوهو دلل قل ع نع ىهمدحاو كثف دمت الاس فاومطا



 : (ليج) ماللا فرس + ءاللالصف 11

 هي ليطت#تملا لما ليا لس ليطت سي لمراللاقبو ىرهؤملا قايماودهعلابعاو
 د اةيرغقب درو او تعول دطتسي لمر لمح اوىلاعلا ريثكلا عمد حملا لمرلا نم : لك او لمان

 | ليقو لّمرلا نمليظةملا لذا هيلع تققؤالا ليسن م تكرتامْ ول لمح نم كادت أس 7

 د اندعصردبثيدح هنم .و لمرلا اريغىلاخلاك لم رلا فلاخلا لق و لابسة عجيو هنن رطغلا |

 ٍ 0 رقاد ديوب ءاعملأ لمد لعحو ثددحلاق و ةذنع ملم رلا نم ةغطق ى ألمح ىلع

 ةاميقب :لمرلا لل ماريد يسمو مهعتتو مهُفصدارأل قو لْمَرلا فهنوكل سي ىذلا

 | ظل اول اذياَسف قر هملاو كب :راضلا ناك قءاساذكف هريثالا نبا لاق و وللا لئاسح اهيفاذاف ةنمحلا

 | ةلاح عجمتا يلم هرلا لايك ة ةعفت م عضاو م هدا ارآنوكف ةناورلاتتصنافلاف مدةتدقو

 ا هذيسنا حارب بح ثوملل لاقي ىلارعالا نبا سايقريغ ىلع عج وهوأ ل ب عج ةلاسحو

 أ قح ”ةلاك هناكمفقاولل كلذ لاش حار ريل حدس "الل .ق همز 0 ولو

 ريثكلاف ل اويحاهعجتو ةيهادلا لاو رفا 0
 ل امس ف هد كيم

 لوبجمأناواولاَنأ ع و ىموفتتن از ع انىلتت الف

 لوح تاهل تاعماللا ن 3 / قام جلل َملَسّسنكو لطخالال اهو

| 
 ا

 أ ةهادلللاقي و تنصصتدنأ ىسراقلا معز ةةيعملا ءالنا لوح ابسشلا هاورام ماقد دس نأ لاه

 للا لدحلا ىلارعالا نبا. لاملا ىلع اقلا ف لاقي كلذكو هلام نمل لهنا لاجرلا نم

 : لضفملا ف دشن و لاك ىهادلا نطَلالاعلا

 ظ لبخلا لانمي كرا 3 اهانقى دس دودلابعايذ

 : أ اودقو أ اذا مهلبانىعم ل مايو لكتاب امس هنرا أذا تبع ثقبعوا ينيعب تأ لاَع

 ا ىذلالباخلاو مهابانو مهلباحران دقسانلا بيصتةد_ثلا ىف برعلا لاشمأ نمو ممتن رمشلا

 مهلاوسأ بقت مول الثماذ »برش دقو ل يلا هسوق نع كارلا: ةلابن بسب
 يا هلاو لبطسا عساولدنامهلاثمأن مديزوأ ءاخرلاو نوكس ادعي ضعي لع مهب َن ل

 نطل يبو نسعلا ع الماينخ قاماببلاوأ 60 عساوو قلد قيضوهكلوةكلد 1

 هلا لوحو طالتخالا ىف الاقي ملا لراسنلاو بوثلاىَدسل احلا لباني باحلا سنلاو

 ]| مركلا ”للمتاو هلشاو كلذكرلب ان ىلع لب اه وول انهي اخ لسعتجا و هلغسأ ىلءهالعع أى ألبان ىلع

 |1١ هتدحاوبتعلارصنلبلاو مركلانابسْمُكن ءقاط دلمكناو مَْكَلا ل اساسا لءقو
 ك0

 هدم هكا ول وبنحو هدأ دل

0 



 ب

 اناني | كيييتكمتي يق

 - 2 2 ع .٠ ها ا. .* ءع 1 عا[

 ىنعملا نكلو اهتلص قون أف دحت ند _يعبءاريغلا هلاق ىذلا لاق هنأ ى حن بدجأ س اعلا لأ

 لو نس رامات ا نوما رت ال الاتولا كَما نمي ةيؤرلاب ودكحصاف ْ

 1 ا 2 ١ را 8م 5 2 5 كَ 8 5< تا ىلا

 تاذ#ءلانمنمودىذلاهناماوهد هعلمقو هادهرو ىأن تملا هنا ل -حروهو رخآثيدح ىفو :

 5و و

 و 0 5 .. سي نوودغأدتاو 1

 عضو م هنالاهُعسر ةبادلان "0 31 نا دطاجعر ا ةيربتقلا نوفا الالب : وطريسعىأ

 رغّشو توما مهام ادقو ةيامستسأ توما لئاسجو تلا حلا لوبحألاو هيفت_ثيىذلا لسا

 ه- ةعو ||

 ورق نمنرق لكن "اكىا ارعشلا لي هناهقلا نعل لاجدلا ةةصيفةدانق ثيدح ىفوروُخْمُسمَ

 رعّشلا لاما و رمش كي فاكلابى 7 يايط ؤهرعشد وميسي هال ليحهسأ ّر ظ

 ماظن فو ,رعملاقراهنلاو ليال نالْبحاو رثكلا ظ

 اذاعي ىسعىَقلاَنأو * ةهليلذعوو رهذلان ارت < |

 قاع :أةلذلا مهلعتت ريشا اًضةناوابندلا رخآكىلا مسهلذو د وهيا ةسكف 'ريزعلا ليزنتلا فو |

 تفلتخاو : الاهذهريسفتىقدغللا ءاناع ملكت ىرهزالا لاق ساثلاع نمو هللا نمل مالا ظ

 رمضأف هلل) نم ليج اوعصتعينئاالا ةلذلا مهيلع تي رمضانعمءارملا لاقفاهلاكسشالا هيف يمهاذم |

 هلوقوإ مولا كلذ
 _- 6# دم هموم

 قورَفْذاوُملا عوز لي اىفو 03 ٌةفاَكتدَصَقا مآ 2 نأ 7

 ةهءدوم )هةر

 نءىرهزالاىورو ةيءالافماصتعالار تأزيكس كقارمذأذ اهلك تاق ىنارذارأ |

 لصتم١انئت وهو هقلا ملبس عضومالا ناكملكب و ذقتاغي أ ةلذلا مسيل ترضءقلاءاشنا

 ايلمكو 8 57 رعاشلا لوقو لاق ناكملا اذ_هىفالا ةنكمألا ىفةلذلا مسهبلعتي رضلو ناك

 هيلع هللا ىل_صئتلاث ب دح ىفو سايعلاو ل افاملوتتلاو ىرهزالا لاق ن كل ىعمىفمالكلا

 ىلا ءا يسلا نمدودمم ل هللا باكو هور الا نم مظع أ امهدحا رجعو هللا باكي مكصوأ سو

 ىأ 5 ناك لاصتا هلوق 0 ناكناول--وزع هللا باك لانصتا ثد دحلااذ_-هىوروصتمو لاق دو دعروت ىأضرالا

 .٠ 3 8. 0 بوو

 ) ناورهاظو ه6 اه ١ طمشلاو ل .ىلابتةماارونلا مس برعلاوماةرون دودمملا ليلا عمو بدك و حسبو ضرالا ف
 هدعصم نأ كلذنح رصب

 ةاظنم مصل ارونىعيردقلا نمدوسأ الا طربا !نمضرأالا طيبا امكل نيتي ىحىلاعت هللا لاق

 ةيلغلةرانالا فهنوددوسأالا طيخلاو قاغتاوراصدالا نيمتاذا ميداارووع ض الا طمشلناةليللا

 هاَوسلان منامي قلك او طيطتاو ضي.الابوت الات حو دوسالاءَّسُتكاذاو هءلعليللاداوس

 (ر شع ثلات برعلا ناسأ 5 14(



 اكره ىأل با مجهوق

 لء<ليثقلا نضةةموهك
 ررحو هانعمامرظناورك ذو

 هدوم همدك

 (ليح) 7 7 اللا فزح هب ءاحلا لصف ا

 السيل فكأن ءارذربس وهز تلافر د لاف عارذلا لمحو لاف قرعديرولا

 لاق بكشلا فس مغني ى ىح غسرلان ا مداقم ق .قرعع ارذلا لي هدا

 | بلغت نعمرخ [ىلارهظلالوأن مداقني قرعراقملا لبَحو 5 عجسأ عا رذلاليحاهماَطخ *

 أ عجاكعمباوعا ارذلا ل_.> هلوقناكم عجاراقنلا ل اهماتخ 0 اًضيأتملادكنأو

 | نّسعلانيعا ارذلا لام لق و لثملا ىلءودواكش لاَمال كن كم ىلع ارذ لمح ىلع اذغو

/ 

| 
 إ
١ 

 | اهبرقثو ةحاحلا لمست ىفمولاثمأن مععد ا سرا نم ىفكلذكواه-ملعر ةهاظلا

 م هئاوققور سرا لاو دملا ف قرع عارذلا ل مسولاق كفلاخال ىأ كعارذ ل َسىلع

 ظ نقلا ىربخا لوقو
 هموم »و .ه نعل

 ليلا نكس أب 0 هماصد ىف تةلعام وَ 13

 ا مافي هرفاو -ةب الصدم .ثوناَكلا لابح هئاوق قورع بست ةسسة فحاول لاخلا سارم“ الاو

 ذلالئاجتو اصَعنيةالا لاو ءامسلا مويغ ضايبب هئاوقل بت هبسثو لدنك
 ديسال اق توملا نعام ىنكولاق لئام- اهعجواهيداصي ىتلا ةلاملاودقو ورع

 لئادكا هناطخ ا ماذا ديو 5 هليبسب ةوثيمهلئامح

 تيكنمايداصيام ىهو ريسكلابالاساهتدح او مدام ىأناط ثلاثا: تاس ثيدنلا ىو

 ديصل]ةلّيلل ابني . ىذلا لب اا 3 بكا هنوبصنرو كى ذنبا ترد حقو ناك: وش

 اوكتازالعد سانت تناك ام ةدمدملا كايطاو ةلكبملا ف بش ىذلا ىو لوف

 | نيغلل جتارلا هراعتسا ول: :ابحاهعجو هلع ألام هو ةاهيضتوأ ابا مداصو ةالغلا

 ا لاقديصلا كلابخلا تقلعاكىدقلاتقلتامنأ و

 ا اهمنيالاهثمع ملمس ىذك 4 هب اك عيمض)لا اهييدتِبَت انو

 ا 'ىثعءالالوقهنمو اهيفذخأىذلالبتْلاو يغرد موس وسع ارا ابن

 ةلابح هلت رصااذا هتامتحاودم_صلا تل ردك ملم .ة|ىرشزالا 7-0 نيو لوو .

 ا اجو لاو ليل ولج وباقي عجبا دخلا و اهيفبشتف

 لاقف عبضلا لك أ و نع سسملا نبا تل[ ىدعسلاهللادمع ثيدحىفو يل ذوداك ذوركأو

 2 لام اناهن وداطسي ى أ منواك ايفان وق نءاسانناث اعف د اهلك انوأ

 ددسل لوق مو هغانسرأس رَملا

22337 7 7777771 

 دّواو



 ل (ليح) ماللا فرس « ءاللا لصف

 الانا لاقديدشلا لاذ ياي نستسلم لسفر |

 اءدّتعاؤ ىلاعتةلوقهنمو بيسلاوأ نيدلاوأ نارقلا هيدارملاو لاك ءايلابنوثدحنا هرورب اذكه |

 ا تالا نيدلافٌدَّد_كلاو لالا تافصنمامنال ةّدشلاب هفصوو اوقرقتالو اعمجهللا لح
 ا

 ثيدحىفو ىنهعلوحو لح لاقي ةوقلاودوءابلا, ىلا باوصااو ىرهزالا لاه ةماقتسالاو ظ

 ىت ءطقثا ىأ ىرم سف لالا بت عامةنا دق نيكسم ل جرانأ ىمعالاو صربالاو عرقالا |

 اهئمهوحو ىلعف :رصخ برعلا مالك لمخلا لصأ ًاودسعو أ لاق ِبيسلالْمَل ان ميا.تينالا ظ

 نمناك كرو اولي و كم3 نالفَنبَتالفنا مهلا: :زانللاثي دحقو  نامالا وهو دهعلا |

 درس نمادوعذخلأا رةسدارأ اذالح رلا ناكذةيلهادلا ف اضءبا ضع تك نأب رعلا ةداع ا

 هندي رياضي كلذ ل_ةمذخأ قى رخالاىلا ىو ى> هل سقلا كات ىف مادام هين مأنق 'هلسق لك ظ

 ىنءفلاف ةرمصالاونام" الا ةراحالا نمؤه اف ضتا و وا مادام ىأ راوطلا لمح اذهفنامالا ا

 نمدهعو مكل نام هنافةقرُقلا كرتو هللا باب مكملع ىأ هللا لحب مكملع دولا روق

 هلاريسمرك ذي ىدعالا لاقو هباقعوهللا باذع

 هلام كلا ىرخالا نمَّسَدَحَأ :ليبقلاَبحاهْزَوكاذاو ْ

 ىلع لونأ راغّشملاىذثيدجفو قنا مدس تيتا وانني ثيدسلا فو

 0-5200 عجلا عجامنأ يول وهد ووعىأم السالا لت اً لطم حاوي ضاق

 سدقلاو سها لاق هلدإ ا

 3 شارك شب ربو * ىلبحلصاو كليجا

 لا تكيملا و نسا ْةيضَء لدقو بدع قئاسعلا لب هددسنلا لاك .قئاعلا لح للا و

 برطضي وهفاوتمل لا َدءاَسَت « ةَمل مكر ةزسف طرقلاو ٠ ةمرلاوذ

 نيام مو قتانلا لمس ىرهزالا فتكلا سأروق دعا نيب ىتاةقير طل قئامعلا لس ليقو.

 قنا نمار ضومرحلا تنامي لعبت رتاج يأ يعملو بكي اوقئاعلا

 نوما نمضي قرعدي رولاو قالا فردي قرءديرولا لبو كانهيصعو أ قرعوهليقو
 فىرضأةديرولاوه لبا لا دبرولا ليسن مما برق أن حو ل-وزعءهلوقفف هرملا هيجدالا(|

 5ع ه2 5 5 0 5 2 ا 1 2

 لءحى مودا نب وايلعلاو موقلدا نيب قرعديرولاو لاق نيوسالا طنلق الإ عالة لا ا



 قاذك لوم هح وق

 هيحنمءاخلا مفي لصالا

 ىف ةروسكم اهلعلو
 رسكلا,ببحلاو سوماقلا
 عمو داو ةبح نم طرا
 ةسينك ةءاررااررق كاذ
 وه

 (لبح) ظ ماللا فرخ « ءاخلالصف 1

 لاقو امها رقت 1 الا ءمسشني ر صل ىرم كح مهلرموقنالمجو نالكجو

 دع ذولا“ 1 لأن ماوناكو ءلولأا رعب ورع

 اره تح قراملا هيفددرو 5 مدارج نءنالْنَ هلم ا

 ىنصالادشنأو
 9 5 « 9 ع

 اعدصلافديدآانامْسنا ا 03 هل ل روم ناليمج مس را

 توذهتلا ف فن رقحالج ليم هلجهانسوؤيجوأ ليقووهلاتارق فروا

 نسا دبع نمي مبا ع تفو المح و ناليجل جلاب لب دلافلن نبيكم يشمل نملبح

 ناليستاذعب رهئمل اد هلم رلا هلام ىَحلسا البو ىرهوملا

 املس عينا هه طا هرلا لبطسا(لبخ) م ل

 ش بلاطىالىرهولادشنأو لويحو

 . * هس كيال لجأ ن 2
200070 

 هدعبولاق 0 اكلم نة وس رزرابلا

 لدعم انساه مكس « هلا ا ةرطصنبا محلل

 و طافقوا تارت لابحو لوحه عجو نّرلا لدحاو

 كتشف 0 ذاَلْيحلا دس نمانىأذل رك د ذالياحابم لاش يسر رو امطار فم

 قامالارداوثب ترك اذو ن> بالاك نهر صتوطو عالي ل هاا يلابسلاةور ودديسنبا لاق

 تقوى لاق ولا اهلاماظعاديز ًارداونب يداك ناكولاق اهم ارريغهّنبأ ًأرف ىلعانأ انش

 ةوشح امال كب 10و كورا الوالا فرحنا مق س 0

 عم وس <

 . ثردح ىفو 00 السنا“ الل الج لك 31 ةبؤرلوةق لم الس ها ثدللا 3 ارمسالاو تكلا

 ْ اهيفدسمتىتاالابحلادب ريهمطتك لجين ع لجرع ٌزوالف مهلامح سانلا ا ب مداعنب دق

 ودغب ينارعالا نبا هاورىلاطخلا لاق ل ويل مطالب ناسنا لك د-خأابىألإ الا

 دسهملا لل و لخنلا قع يدعم ىذلار كلا لوئاحلا 3و مهلا كيل ومهند اللا

 ىرعزالا دشنأ و راوملا لئموهونامالاَوَدّتدلاَو

 هم او م ل

 اق ب ابهأب مكسحاسلَح نم * مكتمل لذ ازام

 ل .تاومصتعاو لدجوز هلا لاقو لاصولا ليف تيكسلاانبا لصاوتلا للا موده



 دس هانا روبل د

 و ع ع تيس يع

7 

 11 (ليخل ١ .ماللافرت « ملالسف

 لدحللا نمةعامبالوساو هثيدروةر اكس ,ركلاءلاملانالودو زكيلاورمقلا بنادللاطاو ْ

 لاكنوءعدرأو أن وثالث لبالا ن قلاش, لوك اولا ىرب نبا ىك لبالا نمةعاسجاوأ
 سانوإلا س6

 صضقدملاىدرلاك ض اخت لوح »* ىضملاو نبل اوبركدق ئارلا | ا

 بئذلا فضي تلكلا وذ ورعلاه راتخاأل وجم نملاتجاو غلاو ماعّدلاَن هوهكلذكولاك أ
 هو هدو مع

 مهنعتاتجاءارلا راتخا ةلاومتو الود لامن لانا د»* مزهتاذةسشت اهتملاتحلف »ع

 مو

 م6نمتانجاوه:.هترتخا ىأاذهن اذه تلسو راسخالا امهانعمو لسن تلو ازعل

 الجرح دعت يمك الاك ترتخا ىأ الو

 اهلازسو اهلا تايغر * هلوحرضاو أ ىذنم و كو

 اهات يم « ةباركو يلا ْ

 لاقو سلسلاوهو لئاج ابو لئاج امو ثلا الو ناتعلا سر ورا
 سا دع 9 10 1 و -

 عملاو ىلإ ارعالا نب نع نسما لعولا لوكاو نئاصو فاص نكح لاةياك لاجحاشو :
 5 هم 0

 لبج نكس لانالودساو نالوو عضوم روضةم ىلو-و فورءهر كارو لاو ٍ

 ثراحىل.ءلاالاة.ولاك مأشلانل مج نالوا هدا لاق و ماشلا.ةنرق يذلا و ماشلاب

 قابلا ةغيانلا لاف نالوتلا

 قاد ووو سولاو يردك منالولا ثراح كي

 نبانءلبجلوالاو نالت روحو 5 نال بقو ضرأن ال اوذلاو هلالق نم مث راسو

 دشنأو كارعالا

 ماشقب حمو ىلَس قرت رح ع ىلا لوس "الالم دونك

 لوح أ هنم“ "حلك لعجوأ هلودسام ليلا عم 5 هلواجأ هضو هو - يقر ءريمزلاو

 راشالا هيلا عفديىذلا لجرلادب ىلع لم ضرب ؟بوثلولاو باعت نعتْضفلا لواو

 ةذ :وعلا لوول 7 جيمصلا مهردلا لوخاو را دصلا 1 رذّسلا لولا ذهتلا اوءمداذاحاَدقلا

 لادتاىفةغللاا 8 ةدالقلا طسوف توك( ةّصضفنملال هلوجلاو ”ىئحولار اجلا لوخناو

 نينلاولبجرلا سانلان مفصل ك لسبحلا 6 ىربنبب هرك ذ ءاوألاوهفذلا
 5س هع

 ناكل جنم مع الناشف لاب عيجاولبمورلاول بج برعلاو ليج

 لدي نوصتخ موق لك لبقو ةّمألا لبقو سانلا نمفنصاا ليد: مكس شب 1

 ررحورظناو فاالاةدابزب

 ل-ةنلايجأ عمجلاو هلوق



 ةقانلا ىأ تفداصو هلوق

 قىره ولاه _ءلعصناك

 ىألاك ثدءح للص هجرت

 اسانصوخلا | قانا تفداص

 هعفصم هتك ها

 لايالاوسو لاوسر رق
 عمسنلاقامهس ءوماقلاح راش

 مكس اىفو مضلاأن دنع

 هبتكرردل ها رسسكلا

 هوم
 ب

 ملا:لولباو اهنابورصلاوريقلاورثيلاٌة حان عاركن عةريخالاٌلمداوٌلاكساو لوُثساو . هيف

 دشن و اهلفسأ نماه العأ ىل اركملا اون نما: لكوع ردسعو لاقرب ارادت

 امرك ءواْلا لوبن مدانرب 31 ىدلاو نومك ؟لمأي امر

 : ا يدوي ضارقنادرتلا ن ةفرطاب قرزالاوه لست ويلا قاعد رب نبا لاق

 0 هع عا ص 2 و هم ث, ب

 لاقى :وطلا لحأ نم و ىورب و هملعهءىرامدوعي رثملا ل لوح نمىت ربئدلا نال ههقهلعداع

 .٠ ةاول هه ه0 .٠ 4 0 .- ١

 لاف صانا نأ هنأ ه«فصخلا وركب قةموكح هوه نيدو همس ناكرعاشلان ال ميدحأ اوهو
 ا ف - »و ٠ رخل 7

 تيلادعيو ةنعس كلاب ده

 ثوب ص سال

 نالجر ىطمامفىدلاواهب 0 امدامو صوُصْأفاساَكاَعَ

 ىدعملا لاق لوما لئملابلاو
 هوهمسو نو 5 7 ده 9

 الزل نيلاخ اذا امض ٌتداَصو 5 د نا وام
 #ةم هم امصس مس

- 

1 70110 . 

 بيوذى أل وقرسف هيو هلوحامريشا !لو-لدقو

 ..اهلوُجدلا فمشام ىلع ديد 24 .ةوهرعت ىف باوثالامات ردح

 ||| ةعرعو ل قعى أل وجا سبلو لقعلا لاقي ةعزهلالوُباو ةلاوجولاوجو لاو أ عجلاو
 | هعنق ةعرع لنيل ىأ اجد سل لجرو اهلّدشأ نكت يوطاذاا منال بلا لوب ل: ءهعن

 ميملاوأ ةرقليونلفلا تلوكبا و « لو غاز هلادتعلسداو ه دشن أورثيلا لوح لكم

 هنملوذلا قوفامرو موهو هلو مامي ى أل وحو ربَردل دكسنمو ىأر 4ىذلا ل->رلل لاقي

 ى لون ال-ذاسدل مزتحالو هلك امال ىذلا لال لاقي و لوما نمرْرلا تكتامسأصو
 كاملادبع غصب ىارلا لاك اشي طقسي ريل نوكين أن مْويالف هلوحمدسبني

 ال وح عازعلا دنع مهد * مهريمأ تن ومهم 'لونأف

 ءاملا فلا ةرخخَتلا لوملا ينارعالا نبا مرسى ألاجالو لوجنالهاسنلل مىلاسبو
 دشنأول اوال دأ ا ذهفرثبلا اروهتةرذصلا كلت تلاز ناف ىلع اهبلغ نوكي

 نولشاش لا ةحزارلوجنع « ةباَتمقوف ننكر ىلع وأ

 ثدللا اهرادجوهو مضلايربلا لوج نمذوخ أمل ةءىأ لوح نسل ف ذ> "الا ثي دح فو

 «فذ لال عزا اذاهدثناولاوخ'ال !عايجلاو دال ةرصلاالاح و4“ "امنا ىداولا آلا

 ارا وغلا هيل ردنا ةمةررملا «هلوق نمو عبرمسلالاوتكلا للا نملوجألاو

 لاذلاو

 ظ
 ظ



 ١4 )ل اوح) ماللا ف رس ١ ميلا لصق

 لاك بوس نعالاو 2 لوجو هديسنبا فوط ىأذالبلا ق لوجو اريثك ايف تشى أ اليو جت
 ةلوحموةلالاجو اهيفلاج ضرالا لوو تلَعْتؤ تاعك ةرثكأل عوضوم هان لادُمتلاو
 نم طاخمو ين بوث لوماو ريغ ةيراملا هيف لوةتريغص بوث لولو ورك اوفشكتااذا

 سقشلاؤ سال اق أ رمل عردلا وةسصلال اونا لدقو 3 أرملا همف لوك بد هللعج و هبقشدجأ

 لوو عزد نيب تركبس ماذا 5 باص رياهلْمملا

 اذا مسوميلعهقلا قط ىلا ناكاهعدلا ىذرةثئاغثدد--ىو ةأرلا اوةيدصاانيبىه

 ةشئاع: نءيلاطالاىورو راّدصلاو ةرْدَصلا لوا فار ءالانب| لاق الودع سل نبلع ل خد

 ىرهوملا لاق ةيدرزرلا ديد نرسل لاق لول -وديظفلا هزل ل

 نالوطاولوخلاولوكلاو َعطْسوِبَعْؤلاَحتاو الوح نارتلال اجو الو سلا ىمءاعبو

 مونو ضرالا هو ىلع رلاهءلوحت ىذلا ى هحلاو بارئلا ىنامعللا ن ء ةرخالا اليو

 نعمذهرايغلاوبا رالاريثكنالةبونالوجموي و حي رلاو بارتلاريشثك فال والو

 ىدسهلا ودصةلااوكرتاذا موقلل لاقي و هطاشكت اهي اوَلَجوٌبارتلالاخاو ىايعللا

 .ديج لوقو ةلالصلا هعماولاب ىآتاطمسشلا مهام

 امان عس ٌالاتاو فيصل اند » اك عجمي ةقوطم

 اطقاوسو تالا ماطح نم مب لا هير ساملي واول تالا ةسفيش وأ بهذو ين ىألاَما

 لاكى ات تأذن ثيدلا فود هلا نء ماو -ناطسلا مهكلاَْجاو هبدلاك ردشلا قرو

 لاسم لاقي رمش لا هعماولاك مهما ىأ ناط لا مسمن اح ىدابع تقلل

 قو لئماهل كسا واهبيهذىأم-هكاومأ ل اّتحاو هقاسوهدرطوه.بشهذاذا؟ داس رلا

 "اننا. ىوربو انهو ايه رلادببهذتالثاج هارتى مالها لكس قوة هطثيدح

 لاحأ و ماهسسلا لب رمسملا لاقي رادالا ةلاجالاو اوه هرك دق أ. سو ريشا اوهوءاخلاو
 - و

 لصالا ىفاذكه مدعو هلوق || بن ه وذ ف لوقو مهتياف ىأرلاولاجألاقبو ةمدقلا ا موف اواهكرح مولا نيب ماهمسلا

 00 ةملا انه ام : رضأأم مرو هنمب 5 الي اوُجرعَ 4

 زك وح رصةجرت ىف مدقنو
 0 ءكاتهلاكو ف اكلات اظفالا اذ _هرتغىلعبيؤذ أت د ىرهزالادروأ و قولا رقناو ضو كرك ل يك نعم

 ىفو ريثكنلا مركشلا 3 : ريشام موون : اها لاق
 تنأىذلا مالا ضفا ىأ كنج أو حّتتوانهرانمهعي راهي تهل يلا لاند اذا بالا مّركو حاملا ا

 00 مهم هتك ها ثيغلا.داح



 (لوح) ماللا فرح دب ميلا لصف ١م

 بم ريل 6 1 3 0 3

 ٍْ ا يهذلأ لونا اهدي ضرأو او كل ذربغو ريسصلاو ريكبلاو

 ءوم ةه- 0 دباس 4 هم و دوم 7

 لوجنيضرانيبهينءار 7-0 #3 عدم اوصلك الاقل

 3 رؤر ه و م
 اهيناك اذاولابجالو اهيمالعألل ةلوهمعضرأ او اود واوتانعرو كلذك له2نوذراو 3

 اندشنأ أوءاوس الهو ةلوهكاضر اولد علاقي هل ووع؟تسلف مالع فراعف

 سم اقع 27 وود

 قوق تائامرو#ت 5 لَك الحار يأ تلق

 لش تناك اذاةلوهحةقانو قب ةلوه ةقانو ليهاح * ,تالووهمم وةلوه#لاقيولاق

 ةغبانلا لاه كا هيتسا دقذ كوكس ام لكو اهيلعتمسال

 لما لاو اهات َقبكَو « ل راك دله ساو وهلا كاعد

 سوو

 ىااَةَبّسَللا لدا و قلبحلا و لا و لولا و. برطضاف هتكر رنا رلاتكوكساو

 ةأرمحا معنا لح ىنارعالا نبا لاق ةعطعليحئامصو تاغللا ضعيف ةزوسلاَو نيام 2

 لمه و ةسومدلا ةصبقل رمل "لها (لبم+]) * لرحت الب «رلاتاذلوة: اه دشألو

 ىَلاَج (لوجإل * لتوجيسرلم « لاقانمت «ريظعلا ليقو لوعولان منْ
200 

 ىريملا ةمحون أ لاقألو وسر نال والو لو كفا وطشلا ف لاو ةلوحبرألا
 هوم” و

 ايام ع »* دفاوىردخ الأ لرؤس لاو
0 

 لاسُّغاو لاتحاول تآلواش شب تناكو صضعء»ىلع موضه: لاجى أت رحلاق ارواج

 قدززرفلا لاق عم

 لالا هسْمَعَتعِْد ملا * 'اموسمَباَلُكلاَ اًدروكذلا فأ و

 لالضا!ىموهعم اول مقدس ىأ نيطاشلا ملاحق تي دعا قو فاول لولا

 لئازناو هقاسو هنيه ذاذا"ىثلالاتحاو بركلا نالوا هئمو ءاجو هذا ذا لاح اولا
 سوه <و 5

 ىلا ىوهالءكنا تااحان1[ ثيدحلا همدو هرك دى أم_سو هل+هملا"ابان ىورو ةناكم نعل ئازلا

 07 03 282 كه وم 7 3 1 2 82

 لوح نموه .لدحضن مم ةلودل طابا ثيد_حلاهنمو راداذا ةلوسلوحيلاجلاق» قع
 ريثالان بالا هلا نود وطدو هنوذرعي ىهأ قعد رزقت ببيالئإ فأتى مب فاطاذادالءلا ىف

 7 رق ىلع هرقل سنبل ربهنأق هل اولا لهالو ةوزرن زل طاملا ثا قيد_صلا ثد ددامأو

 ا نيسلا ودور "الا اهلوُمعي هد عبلاق هنإل لوالا نمنوك, نأ زوي وبلاك



 0 (له>) م رح * مكلالصف

 هم ن7 ٠

 يراها وأ لوتيشنلا لسوق #2 هرمْسقلاَححر دعا لبهج 3 ىلارعألا نبا

 كلذلعفاذافاهطوُصفلدللا وعايسلا| مب .امنمانقاذاشا نمنع امديلا مظنبلاه وعدي ىشعلابو |

 هضم اا

 ”ل-كمداولا ثيدسحلا هنمو لها ىلع ءاامحامءلهاو ءايااتنيهل هرسقةفاخم هيلا نذكر

 لولا ىلعءان" الا نول هي ىأنوُنو نونو نوا-هةأمكن اثيدلا فو لو
 هم 2

 نب س رض م لوقو هعضوم ف روك د دم ظافلالا هذه نم لكو مم واقل اظففح مهابا مس تيعالع

 دوم هه 9

 دم ”الاودعلا ةدلاسميقنو * ا: موقله احن ءمهصَ ان! ٍيرعقفلا يد

 لع اقم ىلعرم كيال لقوله مهاوقالا هيلعرس كم دحا وهل سبل عجب هيف له !داحدسنبالاق

 هماةيلعقانم وم ل عت انملاف هنأ سارع اثد دحىف و نسا و عالم بابن مانهه لها

 همئامناكمم عمة هقلُخع نسبا لعل أ اندوُم 8-0 نسف رب ربما نبا لاك

 ربك سام لم درب رشوم ترك ماجر اف مرا كلذىلاهجوأن م ىلع ||

 ف 0 لوقت هفرعتملاذا ئثلا تأهج ب رعلا مالك ففورءملاو رعش لاك

 هتدساهتاوج لاقل وَا ىلعِسمَءااوَدَعَ "ال تبى هن مهجن كك وئذالا ثيدج

 لخلا ىععلاهسالاامأ ولاق الها هنلعج هتلهج أو الهاج هن دح تا و لهاا

 ناو "للا ىلع هتلج هنلعسس اهل دمو 1 ارا لمادا ل 1 درعلالّثَمهنخ لهذا ىلع

 ناطيشلا مهَرَعساو "ندا ىلءانولمفانو هلق لوك اود ٠ انتبادكن ماوناكوانواكتساف 5

 وه ىذا لاما دريلو مهلا لهاسملا ىنعيءا.نغأ ل هاما مهبسحيىلاعت هوقو للا ىلع مهل

 ل-وزعهلوقو هفرعبالىأ كلذ له وهلاقي ةرلنادضوهىذلا لها دارأ | لقابعلادض

 ليقالهملعل نهناثيدحلا وهنا رنالذله>كاوق ةنةنلهاملا نمن وكت نأ كظعأ

 نآرقلا لعنم هني دىفهسلا امام عدبو لئاوالا مولع ومودلاك هيلا حاتحالاملعت نأوهو

 مالسا لورا نمز ةملهاكاو كاذول ودي ءلعيالام لع ىلا ماعلا فاكتينأو هلل. ةو ةندلاو |

 لاقاهلو ه2 ىلعابيكر لاقي. اهيفمال لعل ةزاَسقل ا لهجاو اوغلابف ءالهمبا ةيلها+ااولاكو |

 لهاك ىأن يديونس
 عدل نوي ضر رآلا بآالاص» * اهاوم2 ىلعاهانيكرق رو

 دواي 6هيدك رام هعمأ نمد تشي لوالديك دوه“. ةناكعهلوقو

 تناك ىلا لاخلا ىهةيلهاج كفؤ ما كنا ثيدحلا ف قو مون أولو” الئكو جاه عودنا

 ( رش ع ثلا نرعلاناسأ 14 |



 مدن ت0 فلا ماا ا مارش هي ا ' ةايعوتلا "دع رع اقل 0 ا 2

 ك2 كييك ديانا وف وقبل 2 1 مخ

 (لهج) 207 ماللافرح « مملالصأ 1

 عش وجور 7 ليش رهظك نقف و وسي ]ىلا تقلا بدلا
 مص 95

 ىرصنلا بيرغلا ىنالورعوادشنأ أو بش نم طيلغ حدب اومْضَصلا

 9ن9 سم م س95

 ليندا تدعو * لم الأ دنه لكو

 هلئمقرخ [لافو بي يس يسرع در

 ليسجةماهكت باراهأوَ-و #4 اهتظي ضرال ان ءَقاَح يدم اذا

 قاس قندر 1 ماوف ماا "1 لدشملا (لخج ) مسالتنج «(لئنج)

 بيرل نشل ثيملاو) ًادثنأولاقفىمءاجللا ف ىرهزالاأهرك دلك هذه (ددد+])

 5 لروما لاجرلا نيب ىنداقاذا + قتاعل هدب فسلا لوقتمالَع
 لديطباهذسنبا لجرلا ىهسمشسوةراتخ ا لكما (سنجإ ريصقلا لدول

1 
3 
00 
3 

 00070 لاققلامويرودلا بكري كلا ةلدت رع
 هانا ناصقنا هوقرصو لداَتكما نوعي لد ١ اولا و هيوينفلاك لداَتعا لدتا

 ناكملالادلا رسكو نوذلاو ميجا نيلدتكيالبقو و لدتا ذةلددْب ضرأ رأو فرص: الاع

 5 ميلا من عا اركهاكحوهذيسنب الا لدن كس لد اكسو ةراجه ف ظيلغلا

 | يمس لا لاو لدا هعجوناسثالا سأرلث هت :رضدلددط بيدها هنحأالو
 م9

 لاق ةقورعمة عشب قورصمريسغل دس عضوم لدم ةمودو لسور ا ودتلو

 دقو لعل ضيق ها (لهج) * الذان اصحى اك « ةيلرلاقىوّلا يللا

 لما ىرهوملا هءوسس نعله ارهظ أل هادو هياعّلهجو ةلاهحوال و-نالف هَ

 لادا تأ ليبدتا و 'اض اهقساو الهاج دع عسا و ةننبتلو 0

 1 العف لعفتن نأةلاهذاو مالا اذهب لهو ىعتالف لهو نالفّوسنالف لوجو لها

 ا له عملا 8 لهاج لج و هيلهاج أن الذ ند لهاا الفنا ليمن ا راعلاو رش

 ىجنبالاق' لوب الماناؤبب فاعل هنتت زبك 9 هذلوحو لاهو لوجو

 ككل كه و يخل عجلا اولهاكل رهشليلزو هذض ىلع هلال ا[ ءاولاغ 6 ءالهح اولاك

 نا

 ا ٠ 2 قلذهلاةيمألاق لا ةراجلا نمل جرلا لقيام

 ظ ّْ كراممى نبذ كراعمىذبو لدن ىهنسي عضوأان 5ك كراعمى ذل دج - نم دول
 / ] لذاثألاو عضوملااذهةراج نمىأ كراعمىذ لد نجم ها لدم نم

 اضن ا با ا ا



 رمه_(لبجل _مالافرت م ملا لف
 أ ةلموملاءااءىورب وةياور فءاجا ذكهربالانبالاق دولا همفنولمك ءاق لانو ا ثددحلا |

 ٠ باذملامدشلا وعر ليج لف ليست عورتا لوسلاو ُكدولا هيف ن ولع رثكالا دعو |
 ا مع و 2

 ىئنبلل ا قابوهو ةفاقعلا ىل رْشاَو ليجلا ىلكى أ فعتو ىلمتاهتنبال برعلان م ةأرهاتلاكو

 وعدت لحرل: أس هاتااقو مهشلاٍب يذلا ةأرملالوُدكباو فدعضتلا لد وع ىلع عرضلا د
 ا

 ْ رعاشلا لوقن هىلارعالانباهدشنأامامأف مصشأا باذياك كباذأى أهقا كبل

 كون ؟ىرلا وضمن »# لومَكاِلوُدَنلا تلاكذا
 مس سا سا

 ةلوما ةمصّتلاهذهب ىرشبأابتشالتأر 1| هذهت لاه ىأ ةباذملا ةمدشلا هنأب لوك ارسفهناق

 لافو الم سمناك 00 ىو سري سغتلا اذهوهديسنبا لاق كَقَلَس ف بوذنىتاا

 أ بئاذلا كلذمسسا وبال ةلاهالا لبحتباو ةلوزهملاةًرملالوُدَلاو ةنسمسلا ةًأرملا لوبا ةَّرَع

 || هّتقدومس ا هتلاها تمكواملكفاجن ىوشت نأاضيأ لا-ةالاو  هيناَهّدالا لاسقحالاو هلام |

 ظ دوب كمبو تاما ومنيأاذ هتك او البل أرصشلا تلت ارغلا هندعأمُْ ىلع

 ةعاج نلخاو لدا كعز راو هلاقجاو عبرا ى ودا دسسل لاقل جرلا لقجاو

 نم كن لك ةعاج للا و تنزف تاس اوت ةقرفت نع هعج شلال جتأو يذلا

 ةددحاو لبن نآرقلا هيلع لزن الولى لاهتهنث لاك م الكل او با ا هلت[ لاقي هريغو باسملا

 رانلاوة ذا لهأ ءامن أ هيف باكر دل !ثيدح فو: "هلا ىلا هثذدراذا باس اتاّجش أ دقو

 ىأ هدارفأت لكو هداحآت عجب اذا اسما تلجْنأو صق:الوم يفد بالذ مهرتآ ىلع لجأ 1

 دعأ ىلءةعطقملا فوركلا يملا ديدشتب للا باسحو .صقت.الوميفدازيالف اوعججو اوسخ

 انابيلا ومدمسنبا لاق ف.فختلا لكنا باسح وهمضعبلاقو اع رعءهبسحأال دفا

 نانا لبس رئاسم أت ذم الاجبو ةأره امسالموحو ليو ةقثىلعدنم

 ة-[منل تكا وهوى السا اههدحأ | لافو ىارعالا نا ةاكح ف نرعلاءا رغش نمنالالا 9

 ىدمملا ةغبانلا لاك عضو مسالا و نأىلا همس . 0 ىنهاجرخ الاوىدنعلا

 الاميو مهاراَدعاليلَم تلح م ودق نحالولو اناَعىَح ٠

 هاةزوجر ىف لغالا هرك ذدقو عارك نعفادض "الا ف نوكي ىذلا ما الدجل (س

 هدمسنبا (ل) توْقُشاذا ةفيصلاف نوكيىذلام لآ لحل رخآعضوم اقو

 مُضّضلا دل[ لتلا (لدجإل ةمرهلا ةقانلا ليلا ىرهزالا لاقو عبضلا ةليلعتملا



 هعمصم هأ ةيفاقلاررحو

 ماللا فرح * م1 لصف 1

 ووضع

 ءالجتالو *ان تسل « ءاد وسم نمهتشو

 لاَكتااعجب أكتب *» حاطب الكت ىهذ رعاشلالاقو

 ظ ١ ةنالمة رعت الوةصيام هلأ ءالج يستهان رغم رسالا ثيد ىو

 ٠ ناعم اوروُصلا ىلععقي لاب وردثالا نبا لاك السم انْسسةقانن ءاسثيدخلا ىفو ءالطمة يدك

 || تاعثمدشنأ لوقو فاصوالا لماكلاعفال ان َسَس ىلا بكل جبت نا ثيدحلا هنسو

 ظ ١ ' ةيتءنبهللادسعل

 ش ٠ :لجحأب شلناك اماذاَتي وه وه ىذا تف ىوتناَن ٌةآاامو

 أ غنم لحباب سيلدارأ وكيت ازوعدقو ليج نعمعهيف لجأ ن وكي نأز وجيب هدمسنبا لاق
 ||| قعردقيىذلا لمآ اءارفلا ليبي نلماسعماةلمااو يش لكن هنود. ريربك أ هنئااولاق 5

 ]أ ىلا لعد ةكودكرتمفك اوج ىلعر د ةيالىذل|لماتاو كل ةدوم ىلعءاقب ا هكرتمفكب وج
 بيؤذى لوقو امتقو

 ٠

 و مور زن ثوم دمع
 1 * عرقا بملك

 هصتاموماخالاه فسر :لباحرم رلا لماجو ايقاع ع ٌردعالو لكاسو كاتم لا دب رب

 لعفتالن أك لاعبو ليم هنااولاك لاما ىلا او.هذاذافالماينت نكن ا لما ىناسعلاا لاق ولسا

 فارعالا ناهد شن 5 ىدهلا لوقو لالا مالا مئلاو.لءفتالىأ اذكوادك

 سصماَقّشادراوام أولي« هقسوةارداصامأب رك اؤخأ

 هاينتقندكنكل واهجبع را و درّطا ذا هناانه لسحب وق عمهدم_سنبا لاق

 مهلطيلاجرلاههةيبوامن ا ةقيسسو هنوكتفلبالا بلطبال هنأ ى أل ببعسواس ل دقو

 دنا وشل باطلجنأو هعينص ف لبأو نالفدتع ةعبشملاتاجنأو قناته طقم نسل

 او ابطا كا ادقوا * ٍبَلا ف لبا مو قم للا + لاق طر فل دعا و

 شارتو لاك لييِبادلام ةيلالاقو هسبحتانأالاسبق هرج المتوثلا

 ليتبامجيَْرفلاَ 00 تالاك عمه دل ث

 رتقامعف باذيمصنلا لد ليقو عل بائس ليا هعجبىشلا لو
 لبن م مصخأ لبو هنهد حر ضساومباذأ لو السمك لجدقو دمعت زيتا لفك

 ب عسسل تتاح نفط دج نام جنه نك ع هان ت3: < حراس وحبس :«قا ع 2 ا ل يي لا

 قو. اهنامئأاواك اواهوعانواهول مك موصشلامماع تمرس دوهيلا هللا نعل ثي دخلا فو



 5 ل ماللا فرح « مبا لصف

 ةقانلا همسشناذهىف لصالا ليقو ل ولو اظل ىلع لم هما لكذ دازأمه لا مهبل عج مهرب

 اذه ك اذى ةقانلا لدا ١ وشف ذ اوداعىد-هبابف لصأ هناكراصدرطاو كلذ عاشا لف للاب

 ش 7 را نيو

 سانا تاب! هتلطأاذا هن اسنقلاا ارو اكل مرو

 || لعفت فرعلا ا هربااظنو ل مالا نمهداف ةعرفلاناكافع رفلا لعل صالا مهلجن نماذهو

 مها رتالأ امهننم لاجل هح ودب تع ءوامهل همشلا كلذٌتنكم ئشأسش توشاهنأ ىنعأاريثك اذه

 لعسفلالعافلا مءااوهبشنأب امهتن ىنعملاٌكلذ اوم و رعأف مسالانع راضملال ع-فلااوهشامل

 هوطظعل لبا, هيبشتلا ىلع قانا مانءاضعالا مم ةددشمءابلاو مضلان لا لج .رو هواغأف

 ءالبلباِبَّصْعلاننودمي ا ولان وضقيربانملا ىلعءالجلادَمكاذا مه فيك ةلاضغثيدحفو

 نالفل او وفاسلاج ادعجقَر 0 5 أ هيت ءاح ن اف ةمع الملا ثيدحىفو ليت حبات جنان مالا

 يارعإلا نيا ع نت دامو ادد كرو لاصوالا ملا ءاضعالا ملا ديدن

 الج اون « الاملاح زلا ىوتامريخن م « الاجتانلامع نماناَّنا

 بكل !لدلا ىارعالا نبا اهنا واهمدخواهل لوط فرب باهبمتسش لا انهي ىتاغا
 ووو

 همللو هاجت وكتعاو « ةيورلاه لسا دن رج ةكم» -عبكلاولجادادأىرعزالا لاف

 لاشي م -ءوكسلا مخ لاو لاك بذدعلا ف نوكّنالو ردلا ف نوكن كم“ ل#اورعوأ لاق

 جاهلالاه اعارذنوثالث هلوطليقنكمم نمدكمم وصلا لجو هديبسنبا سانلا لكحأب

 «كموهلق رصلا لبى نذأ هنأةدسع ىنأثيدحففوا « رسح ض اخ !ذاررخفلا له

 | لاك, ليجخاخنلا نمرئاطةنالّجلاوةنالباو لاو رصلا لبن اهل لاقي لدا اهيئاوت
 ءاخرل ”اط لد ىرفوملا نال_>اولاق اوعجج اذافا رغضمالا هيملكتال لبلبلا لبا هب رجب

 لجوزع هلوقو لب لعفلا ول. هجارد ملاكا تا وت لمنال مجاز ازغضم'

 نوكين نسا لاجل اهدبسنبا نسدح-و ءاسهبأ نودربست نيو نوحي رنيسلاسجاهيفوكلو

 احلا نءهذهفيفتلاب لامي ليهجوهفالامت مضلل رلال دقو قلكتاو لعفلا ف

 لجل 3 زي أولو ليما نمل نيد شنو مشل ليورك التضاد

 الجت أها واس ال جسهنلا لجين 1ت دوعداذااليمت كيلعهقلا لبد يزوأ لتي شكت

 ْش ١ ْ لام تال نق نمار اسحأو شوال ْ



 قمدس 3 مهزبامع' اك هل وق

 مهرب لدب عدهب ضس ةجرت
 ها نااورامهلعلف

قا لاهو لشمال بل هيلع ىلع عمناكو لَ ورع نب دنه مند
 9 ا « ل ادنهوءانلع تانك مل

 ١ كلذف ردم نيرا دفنت ل تملا موو ني راف ناك وىضا اك رن ورهبءلوذ ىربنبالاق

 هل : هزيرماستو موا
 ىلعنيد قع ناحوصلاث.او « ىل باذنه وات

 : ٍ و ليخلا ةلآجلاو ى ربنا حو

 هلال لع هو ندع, رتعي همف مدالاو

 ْ او هقحأالو لاك زداناذهو ىل نلت ب رشاولاةذةقانلا لع + اوعقوأ دقو هدمسسنبا

 ا : ةمرلاو ذلاك ل ئاسجوةلاجبو تالا و ل ولاحول اجا

 , ركل اهك اوان ابزغنع بوقت » امدعبلئاسلا قران
 0 عجةلاجحو ةلاج عجب لسقو ل عج ىهمهلثإ هيض هبركب سانلامهثيدحلا فو
 | لكالقونلا نمةعطقلا ىهلبقو لاا نمةفئاطلا آجال. قوهدم سنا. لئاسرو ةلاس 5

 ١ أ ةروك د تناك اذا لبذلل لاقي تمكسلا نب لاق ىلرعالا نبا نعال اولا كاذكو اسهبذ
 أ رقابلاكع جلل لماملاو رْفالاجناك ٌىرقو نال-فىبتلاعمذسه تأ افنكيلو

 س9 ع

 || لكيوذلماج جرو ةلامكناو ةراتاوراج اولا امك لاس او لاس اولاتو بلاكتلاو

 || نيفاتمديعلاك ةرابجاوةلامكلا لثم لاا باص ةلاسجلاو ْمهلاَجِبَت رك اذا موقلا لهو

 00 ادرشلا لَا دراكدسع م وكلا كذهلا عر

 | ملفي سان علثيدحلاقو امرقراضى أ نالفركتمرشتساو البراصك أو عبلا لَمْْساو

 لأ موق لكةفرعمق برن لثموهرالا نبا لاك“ مويحاصديرب ريغصتلا ىلع مهاب ىوريو رب
 تمو ص7

م هوقثأو ىنسعلد وسلا دوسان آى عيموهح ا ضد
انا ل كسا درو هنأشنم مف رعملالاو ودوا

 ا س

 1 مو . جمل ع هل 0 ص عن 5

 : ىلجدخوا اةأيهااهتلأسوة شل اعشن دنس فو بحاصألل جاو راغبلاراعتسس اريح مهريعت ىف

 : لو ةقانلا وز هنالج وْزلا نعل كباب تكف ىريغءاسنلا نانا نعهس أى أاهحوزديرت

 |١ ىتعالا لاهاهملظتعواهتتشو اهتقلخ ىف لا همشت ةقيتوةيلانجسةقانو ةقورطلا نع هازع لا

 ارسل تامثتالا بدت اذ[ اه فدان ةئلاَح
 نايمهلوقو

 . جا ا 5 اهي 0 هو - 2" سو 29 و 2

 تاافرعوهربامعاك « هضم نمهنودةمب رق « هضء ىلا هلك اونرقو
 - مم 5 0 س ند 2 ٠



 يحل ا ا وو ا مح ور وع د

 ترسسم 0
 ىحدقو ةلا تالا ادحا ونوكب ن أروع دقو تا و وتو , وتالاجرو لاجرا اولاعأم

 مدي امج تالا انك و لغائوذلاع نهنوكي د ةذميلسا عذرب ريتال ءارقلا ضعن نع

 لابح تالا لاق هنأس امع نتا نعىو روىرهزالا لاك لاخ ابر را اولاهأك لابجلا ٍ

 روما ابحت الايدهاجنلاف وب. لاجرلا طاسو اك وكت ىح ضعبىلا اضع عم نسا ظ

 نمندقلاكوأر ها 0 ساقااودو ةلاج عج وهنتالامجأ أرق نم حاج ْرلا لاقو |

 مضي ميوحأر قدها ثيدحفو ىلا اذه عرمةلاج تئرقو روسُأبا سول |

 ةريثكىوقاسال ةلاصج ىهمظيلغل ل ان "اكىرهزالا لاك ةقفللا ساكوبملاديدشتو و ميلا

 لماجلاهريغلجببا لما نار غالا نبا لمطالب نت قتشا هللا لغلو ل تآحجأف تدم

 ةئيطخلا لاف رقابلاورّلك اهباب رواهنايعراهعملبالا نم معك |

 هماسلسسللا دهيم لاجمل *« ممتافرثك لاماذ كتاف 3

 روك ذلا ىنف لاما ولاسب ا تاقاذاف ثانالاو روك ذل ىل_ءعسةتلبالا نمةعاسجيلماسملا |

 لمعي نا برضن الجبل ملل اتا لثما فو مهترثكل نومان الءاعزلاهيماس هلوةبدارأو ةصاخأ|

 لمللاذ خي ةنيدربالا ان رعسي ناكريب ْرلا نبا ثن دح فو كلذريغو اةالصوأ ةءارقنم هلعلبللاب

 الم ليللادَحا تادانعأا نماهريسغوأ:الصب اهامحأوأ ءاعجسهتلما رساذا لجرلل لاقت الجت

 نولرشب لا يديرون خد د>قو همذ دلو هبكرشلأ 6ك | أ

 < هم و

 ىلا لماطا ىارعا لاق مم هااونأ لاق لك ؛اووبأو شيم مقسما نوسيلبو ذل

 دشنأو لاما لماما نوكينأركأو ميظعلا
 و هو م6 هم يد ص هم 8س هس

 # هرحر < الوردهلارقز ا هرمصقملدل عج نمانداذا هركعح و رعت ل لماحو *

 ةقرطل اوقأمو اةىرش :زالا لاق لاس لماحلانا هراكنا فيش ىارعالا عنصر |ولأف

 5 و هس ا

 مينسلاو الاصأ لعمل رحر *# هبل ن نمعوَس لماينو

 برعلالاشم نمو بان امتدح او ثانا بيلا نال قو لاو لالا ا عمجج ماجا نا لعلمه ا

 هلوقو لثملا لعوذو هتجاح ىفهبكراذا ال لملل ادمتاو هلل مللا كرا الجيلهاذَعا

 قجادْسوءابلَعُكتق * ى ربل سا أ ندا

 اهباضأ مزهالف لبي ىلعَعَتَ دزغةشل اعنا تللذ لدأ آو ةشن ا عبادحأ نم ناك الحردارااا

 8 0 202 مم تالا ا سرع - 2 20 هوس 8 ل

 ةريشعلا دعس نبل جوهو جدع نم جوبا لجو هلع تناكىذاا لا نومحي موق مهنم تن

 م2 9 2 دمهم 0 كك



 لصالا ىفاذكه ىناكذ هلوق

 نزولا ميقن_تمريسغوهو
 هل_علف خال اك ىسعملاو
 ىلا ةيسن ىفاكلا نع فرحت
 ماعط فاكلام ذناكلا

 ىف م نيبنملل ةرذلا نم
 ها ررق.سوماقلا

 هع ايلا( نأ ناو ورب دقي طلال اللا نر ا ب مي ا
 "لشي ونا 0170 ١

| 

 ا ا دا او نبا 7: سا اون 1ايام اك نان نحول نيو 1 دي لاا ار
 "1 55 4 10 2 1" 0 0 7 0 4 ذي و 7

 (لج) ماللا فرت د ميلا لصف 17ه

 5 .٠  8هدذ ١ 1

 ا لاقي ىارعالانبا نال نهدبهما رحادنع نهدي ناك هنأرع نبا ثيدسح فو 7 1 5

 خاضوا دغدشنأو نال بحلا نمنتلا فوح قاما

 ا نال طل دقو ثم ىرعشاهغا 0 ىناكل حضور عش اولاقو سانلا كح

 أ ةلقتيح تمالاقي و هبقلذزم ىف بهدال ك ذم هر لها ةدالعو

 أ | عضا اوماهاكل هب ةرادو لجّالُحبو لجل بوهطلخكو ثلا لح -و هيلقةطاجنو هيلقنالكجو

 ةمرلاىذل وقهنموءانهّذلا لام نم ليج ل.قو عضوم فلا ج الجو

 8 لات قتلا نيب و #4 لج الج نيب ءاسعولا ةيبظانأ

 ْ ممحلا مضي لج الج ه ومس باك فتيبلا اذ_هةاورلا تور ىربنبا لاك ةمومذملاءا1اءىوربو

 ا اذال قو عجرأ اذا الجب نوكياسغا لبق لالا نمرك ذل لج «(ل+) لع هتاوريغال

 لاك يد أذا ليقوُلرياْذا ل.قو عذجأ

 || لسعلا نماندنعىل-؟توملا « لْدكبا باحصأ ةَضوب نش

 || لّيباو ةيراجلاومال_غلا ةلزنعةركسلاوركملارمشلا#و لّرباذا مسالا اذهق سيلا ثيللا

 م وهل تبا ءارقلا لاه طابقا سف رَبي تح زيزعلا ليزعتلا و ةأرملاولجرلاةلزنجةقاناو

 يفأنعىورو ةعوملا لاب ىهيربملادبد شنب لب ًرقدنأ ساب ءنبا نعرك ذدقو ةقانلا حيوز

 أل وآلات فيفظتلا دارأدلأن طت نخوه ميملاديد شبل قا ءارقلاءاورلاق هنأ بلاط
 أ لاقو موقو وصل ثم لف ىلع“ ىت ةعاجللاو فخ له ىلء ىأتاسغاءاسمءالا نالاذهو بلاط

 | ىدو ريدقتلاف رَْلا ل شمل لي ىتحدوعس نبا ةءارق ىهو نسل اوورمتوبأ ارق مثيهلاوبا

 || كلذكو ظلغلا لما وهف ف.ةظقلابل كب ااماف اضيف رفذتلاو ليقثتلاب لوبا سابعا نع

 أ يل لاشم ىلع لب او لفك لاثم ىلع لج اور لام م ىلع لسا وهج نبا لاف ددشمل دما

 عمج لجباامأق طايخللا مسا لي ىح هلوقرسفهيلعو ىربنبا لاق لّثملاثم للا

 أ ىرهزالا لا ليك هتلادعنءىدو سانلا نمةعاسجلا لاو دشأو دس اكل

 ُْ باطلا سرع نعئو رو "لا هباحأ وهلا دبع أرقلاقءارغلا نافرةصتال اج ىلاعت هلوقامأو

 ْ وهوبرعلا مالك ىف لانا نمرثك الاسلا نال "ىلا بأ وهو لاق تالا ردا تنل اند

 لثملااهدحاوذتالاج تاقاذاف ركل والا نأالاةرك دور ورا ور لاش اكزو

 ولاهم



 (للج) ١ ماللا فرح ه« ملال صف ١ 8

 لدلاو الد ميرال دقو هيف نيحابي فخ وب ى أت وصلا عمتكرملا :ئماو

 لاق :لج دقو تتح توصل ةدش

 نااجشوسلا ليل حامي .« هنا است وك الل ْ

 لد باص دعرلا ثو دهيقىذلا باصدلا ن لما هبشأامودعرلا توص كاوا

 ةوذلا تال ليم نبا 16 ري طول دلت دفوخوملا دق لال ظاغو توص.دعرلا]|

 "لدتا نعمسو للشك دفن اركوثلكو توصهتكرط نوكم ىي جلد ب هتك رحاذا 00

 لما ارعش ديد لاب سنو هلا وكر تاذارغسلل موقلا لكو هّنكز رح ىظو عسبسلا

 ىمطاالاه فرات ىأ « الح ىَصَح هتلاجأى تح « مهلا ألاف لبرغملالوذتملا

 ودوٌّفرو هتوصافصلبقو نوكيأمنسحأ و دو فرو هل مدافصشرفلا لجو لدا ||

 بيذهتلا فرطلافدحأ هديا لجرو قيما ىفاصمضلا,لجالخ راجبو هان سعأ ْ

 م عفادلاديدشلا*ى ردا وهو ف رشالو بجمال نكي ناو ىوقلا بسلا ذل :

 ليم بادشنأوتوصلادبعبلاديسلاوهرمثلاقو ناشالاوأ| ٠

 نافمالو نسلا عرسال « نان "الاربش كسل لج ْ

 ,مهلاوأ لاق للاعب هنإءىردلا لسجرلا فما أ نمو ميهلاوأ لاك

 هلوقو بيذسهتلا هسفنت طا «ىردملادب رب « للملا تش دقي ارءاالا ||
 للا طخدقعب ارماآلا « لزع'الا ىلقدءزتتادعرب

 الفلوقي لدم اذ هىعدالا لاه هيذويالفهفرعب رريغصو» ومان ر و هملع ماق ىذلا هنمعا روعي

 ىبارعالا نا هقنعف للا آكين ملاك دووشم بعصوهوميلايل عاضئالا هيلع مذقتي

 لدا هلعوف اطشأح و رلا فيج ل جال و ل_ءلخ مالغو ءاو هذاا لح رلا ل

 للا هن وصو 2000 آلا لش لجالتبا دحاو فورعم لدا او. بسنلا صلاشا

 قانعأف قلع ىذلا ريغ + دل سرا اود لل يفت رك الملا بدت الرفشلا ثيد-ىفو

 سدقنيدااخ لاه سارح الا ماعقاعت :لذ لبا و لكُشسا كي 0 ل -دحلا و اهريغو تاودلا

 لالالا لثم ريلظعل اوريغصلا مالا لّلتلساو دب هللا ةئاملا عاضانأ ل

 رو.أو هلو دح أدب 0 ميل وقنا ليل اماذا تنك

 هرم قى مسعسلاو هن الخلا ثوغلاونأ لاهو مسهتدلا بَل بقوت زك نر داب ش

 " (ممنعتلات بوعلاناسأ 1

 قاذكهىبأت_سوهوفق

 ةدحوملاءاءلا طقم. لصالا
 ةيقوفلاةانثملا,قأتسودلعلو

 ىعصم هأ ايار

 ةرامعو هدا ضايس انه رت
 عافدلا«ئرخلاو سوهاقلا
 هيض ورتك ها قيطنملا

 اذكه كنس ىل_- كح هلوق وق

 نسم تيبلاو ل-صالا ىف
 لج ظفل لعلف عب رسلا

 يلا
 مقاس و دا,مشتسالا هب 0

 هعمصد وينك ررحو نزولا

 مد
 ٠ للا ارح



 ىناذكه حلا ىريتزلاو هلوق
 اذهلثم مدت وانه لصالا

 ظفلب رينز ةجسرتفرطشلا
 ل الحالا داق رك 6

 ىرا يصوهدعب تملا ىف لوقو
 طمضلا اذهب لصالا فاذك

 | عجءارصلاو هلوق عمدرطتاو
 ءازغوزاغلثمهلوقوزلاراص
 ئراف لثمحامعلا ىفىذلا

 هلوقو رافكورفاكو ءارقو
 اذكع حالملا ناندعوأ
 حالملا ظفل لعلو لصالا ف
 ةدايزنم هون أن لع ىلاليَقأ

 هتك ررحو رطتافزمسانلا
7 

 لخدبفو ىبرافمالكو هو لاق هقيددو او اك 1 : دحاو ىورقء.هو كتم 1

 5 ير 5 ا 2 1 03 - 7 7 هو .

 لحو ءارورتىلا يلا ف ىرورح لثم سا ءقريغ ىلع ىلوا جاهلا ةيسنلاو سرافةمحاش ةيرق

 0000 ع 0-20 ضم نا . ع ْ

 منالسحو ضخ. ىلءوأهدشن أ كلذك لاه دعاس نملديلا ىلع :رصقالو لوط ىذك الىأ

 ا وطالدَح بحاح لهال 5 لجني هبابح ده أ دقل لاق

 (للح) ماللافرح « م1الصف ١24

 او < وهموم

 هزاع و ةح ره ىنح ذوأد 5 رب الالاف لب 0 عم اوٌلَج وملظع اذاماّقل ١ اوهل.ف و '

 ( لاق لوا هج وةنيفسلا عار عفا ماملاوهو للتاتيني ,مقىبلدا او ليلط ا وذو

 امرا اوه ن مىرارم "لااثا 5 هُبحاصَتولا شيلد ىاطّقلا

 : ري رجلاق ل الأ ىلع عمجدقوىربنببا لاق
 لالخ آلاوذموعيىرتتزلاو * ا«شاجمت هواهم عَ

 1 الر شلال
 4 5 سل دك 2 هَ 25ه ”هث هدى هس

 ىرارصو ثاطشاو ل> 5 0 ءذاهدمو

 ا اص عجبارصلاو هب زج دملوقب عارألاوهو لج هْوَسِفداَرِ آيل اذه

 أ لاق ةنيقسلا سلي ءاسكل اوهو لس حالا ناندع و ًاءاور رمثلاق و ا و زال تمام

 اديانبشا ادرولاوهل.قو نيمسابلاٌكباو مابا عادم فرخ ل يصالءاعرو

 © م

 ا
 .ةوقف ىتعالارعشف ىذا ٌثب أو ةس .رعلاف

 س7 و هو

 اهباصقي اعمل اونك.هءاملاو لجان دهاش و

 9و هو

 دملا,ءالواجو ' را هيلي هطوزو ضازلاودوزسا ابو برعم ىسرافدرولاوه

 فىربنبادشث أو برعلا نمناّمَحن الجو
 2 يآ 2و ت3

 سدد و )و و مهو

 ' نزلنا سوفا طرف اى زكر قيقا راع اريام بوق

 ظ قْئوُوْسلا لْطلاو. ىلاعتهقتا اهنرش دكمىلاد ف قيرطل مساوهلاقل الجر هات عكست
 «ءوددم مودع

 | اطار غ تنزلي لورا ينج اسف امال قرم و نال 00 58

 7 9ث

 ”ءليطحلاو 101 ل ع ع ا د م لا



 ١كا/ (للج) ماللا فرح ميلبا لصف

 ىنلانال مسالا ذه مهمزلامتاو ةمذلا لع مهو لاا ةياخا ىلعنالق لمت لالاشيهنمو ظ

 برعلاةريزج مسونم قينم الجابر هأو ةدملا نمدوهيلا ضعب لجأ لبو هيلع للا لص |
 اهونطوأىلادالبلاءزيم.ةماؤناكذاو مسهل مسالا موزال ةسيلاج اوهسق اظفلا نير مهالأف |

 نمو كابن مل: تاعفو !هتيالبصل لكتنأن ملح ىهماتغمبل الكا نعت هذه 9
 ىأكاالجال بأن رولا جاو كتر كلالجو الجو كلين مد هدد نبا كح|

 لملاك كلج أن د

 هلي نمت دغلا ىفنابدك 3 هللَط تكور ادرس

 تيكسلاناهدشنأوىربنبالاق يع هملتعن ملاقو هل>أن نمىا

 اذن يامناولعا اور ررهض افراد مر بردارأ ديس لاق «هلاج نم احلا ىنقأتدك#

 نمىأاذكواذك للجن م اذتاعفلاقي بيذهتلا كدمدَمَع م أكس نمل بقو  ةرهطم
 رعاشلا ل وقكلح [نمىأكلالَب نمهتلعفمهلوق لع ناسكلادشنأو ىردص هم

 اهلل نمادعلا موقلا ارك او .« انس قرذلاو ءامسأنمىاَبح ١
 قس هم مو ومص

 بنكي ةفصع" هلكلاو كامعللا نيه هس وعب كدزبوأ 0 ةبلت الط

 محارةغبانلا تن ىوركاذك ةمكطاايفةفعلا -لتاومدسنا 1
 ةىدقدس -

 بقاوعلاريغنوحيرياخ وق. مهنيدودهلالا تام - ٠

 ةمجانوة سدس ا ضرالادارأ املك ر نمو لمحنالا يف استانا يخاطب

 عضاوم نونو رو !هانعم ىرهوجلالافو ةنقحوت ناك كانهو سّدقملا تيما اوماشلا |

 هللا لود رانا تماضلا نذير وسن دج فو "لَك برعلا دعب اك ل كد بعوألاق "ةسدقم |

 ناك لك نامسقل لَك لاق ك عم ىذلاامولاقذ ىمونلا لئم كلعمىذلا لع سو يلعمقلا لص

 ل2 مع وع لاوقاسلا ولأن نأ يدع هدمو '"نامدنعا ةمكشم فالك -لكبرءلادنع | 0

 ةلذااكل الحلا نم لكم لعق قو. ةس رع ىهىل#قو ةيناربعلا نرمي زاجل نييفافكؤلإ | ا

 ةيلملج هدد باو توبا ص اَصُخب ب ىثح ف نعش تنوهو تزامن دم للاي ْ

 | للجو 8م م * 2 له رعش تيا

 ليفطو ماش نود لش وا * قحاب ماوي ندر لسعو



/ 

 ا ٠ (للخ) : مأللا قرح * ملال ضف 11

 5 8 وو هر ياعر .,

 أ لال الا فن اح قلما 3 اريطت__هاضراع قزبلا ىرتو

 ١ هسلتتأسرفاالملكتو اههدشأامو "لاو هؤاطغئ *لكلالخنو "لجل الخلا ع و

 52 د بع 89 ريخ ماه نمصص 3 و

 | ىو جاور لعب ىأايدعاد ن2 فاطر ةلاح هنأ ثد دل !ىفو هالعئأهللكو لدخلا

 | مهطقىأاز رهن اهع تكلمه ىلءثيد-ىفو ىطامَتلا هندن للحي ناك هنأرع نا ثردخ

 ا نالفللتو اهالع :رخخا سرفلاوةق ةقاناالعفلا لاو بوثلانل _برلا للقب دابا مومسدلأو هب

 د ةرعملا هلل اديرد نبا لاق و رسكش 0 قذاارعتلاوهل قو رعبلا لاو هرهظالع اذا هريسعب

 دا امئابلأواهمو نعىن مبدقوةرذعلا لف [نةلالج لباو ةدحاولا 6

 كدتسفو اهيوكروةلالآا لك نع سو هيلعفشاا ىلدىنلا ىهموتاساعفلا عدت ىلا هرهتلا

 ١ ارم رعبلا ةلطلاو ةرذعلاو "للا لكان ىتلان اولا نم ةلالّدناو تلال نل نعىسمنرخآ

 ا قالا نوع مهوالأولا 0 20 سوا وزان بالا ونخلط زلناو

 )أ ثيدطافو 'اتطتتلااذاتلالَبودلاَج فاتح او لما ةبادلا تلح لاقي و رعبلا نوطذلي
 | لاؤملا هب رقلالاوج لأ نماهتمرحا.ئافرخ الا ثيدخلا فو ىرقلا ةلاج مكملع ترذقامناف ا 2ث مما اص ع هرعت. 2 0 نك د لا

 لاق كأن أدب رافال حر هللا رم نبا ثد دقو 5 | اذ وةك هلا عج ماللاديدشتب

 ىف نتلارهظيل نالالف.ةلالذبا لك أامأف ثرددإلا فاهرك ذرركتدقو ل الب ىلع ى.كصتنال

 : : اههاوفأواهماسحأ ىلع ةساحاارثكت ورعبلاوةرذعلا اهاكأ 1نمرثكل انيلءافاموكرامأواو+

 [ د 2
 . هلم ل . يا ا

 3 دييتراس لك وعلا ىلد>و سدتيفر ءءلاوأ ةرذعلار ًاهنفواهقر يدير هفشب انكار ساتو 1 ملا بس هلوق

 رعد قمدقعت وانهلصالا

 2 َ ءاسحلا تفوةدحوع بس<
 -- 5 هباءاو 0 ماج لاعاد < 02 ءءء ئ 1

 ضال الاف .هلسثمدةحاورعلا طقتلااذا الخل لح ىمصالا :رمبلا تالتحاوةلالخلا مض:مّراتاون بسلا نوكسو
1 7 ٠. 0 . ٠. . 

 دوع هو 000 هل ةوعا اديدشت د ا
 نارها ناصغأ نم هيدقوت_دوقو نهاهر رعت نكي البا - ر 0و

 || ةرذاغلا لك أتى لاةبادلا تيمسد نمو دوقولا دل طقتلاالااتحا لمح او هدس هطقتلاو

 ةداملاقاضدأ |قيس مط

 مط دارج بدو ما# مرماءا امالالتم بنص ررحورطتاؤ مزح ةروك ذم ا

 1 الجوال طو نع زل لس لاقي و رعبلاع ناني ىأناتسامالا تجب نال : 1

 ىلا منا توليدلبلان ”وقلا لستبو ءتطومل خأاذاءالججا لا ىو ءالتوان يدع وا
 برصد > نم سوماقلا

 ايلول ملزم موقل لست همس نبأ ةلاجمدهفرخآ ادد :ىلااوحرشو اوآَح ل< ىلءىناغاصلارمدتقاو ْ

 ., جاعلل كار ءالازباد.ثنأ و نبا امهندب عجبورصت ذح نم

  2 5١قو 1 6-7 9

 ما 110001 .٠  0 2 3تتاح يضل نازحصو رفع * تايئااهموضا# اك باول اوهووربسغو كلام



 هم مو -ه) )9 3 ةويمسق

 نكست ةأأم بق ىذ « ىذدتليقلا ولدا هتكردأول

 م هزم جاب - نوح دي

 سصهالا اذه ىف لاج مالا اذهلاقب "يسال لا ريغصلا سمالاوهو للكس فتاح ىأ ٍ

 ثرهسا نب بادرلا نب هرمي نيدلاسلا نب هلعونتثرخلا لاف ميظعلا نعالاللَماو ريسي ريغص ىأ

 ةملعث نب هذن بت انس: كلامنا
 هم 2 7 و وي عموم) صسصو م 02

 ىمسهس ىبمسصب تيمراذأف »* يأ مب مه اوامقم_هىوق

 ةموس ه2 و هءد 0 6 0 هسا

 ىمطء نيدو ”التوطسنئاو 7 اللحن وفع ”التوفعْنلف

 1 كور عش لثملكحاهعجو نوف حالا لاو مظعالالا نوكي الفل يلام
 5: 7ه ءس

 نبى أث يدحىفو هطلغلثم ف ىأ ظوبتلا لب لشرف لحل روم لم هلاوجتم 21

 اهيلع كتف ان لد :مالسلا هيلعلانقفا يلع 0 "رق ول لك اهلجااسرفىدنعنا اخ ش1

 هلوقو ليلَتا ىمالا لدا نآب كار ءالانباهرسف «ىلاغلاو زكا 2 ةلاضف كريس أ لوقو

 نتبع 0-0 مظعو داز مالاً كلوق نما نيل علامهت ومنا ىأىاغلاو

 , وذ

 لاللاو قدلا ضيقت لاو للخلاك مظعلا ىهالا لحلااو تيداتعؤال للا

 قاد فالخ ذاق : لو ةمظعا انا لأ لسامملا ع ذلانالناو فاما

 للك ىذلا بامسلااجلاو ٌمَءىأال قيودا للجو مارح ”الا ماظعلل 7 للاي و

 ىو 0 هناش دا ئام الاي ىأذجْاقستسالا ثيدحفو مد أرطماب ضرالا

 لاو ىلع أن عدو طسلاو دسك" الاوفلطقلا عاملا او لوعشلا ىلع مالل ع

 عضوب صودا نمذختن"اعو هلْ 9 ليسا هنعد_مخلاذا قو .و عرْزلا بصق ةرسكلالاو

 زجارلال اق ةفورعمة سرع اههفزتكيرقلا هيف
 للا َتدكوماَبصة قوه »لن نطافارقومٌتريشاذا

 لاق لاحول الج عجلاو رتوماب يو ل هملع الجت نعي

 ملدا فَلا مهدت 55 مهراج اعنا وتب

 دا ةيدعلا مِنَ 5 رابلاولوبامصُي لاقو

 ةفورعمةسمهةسغلىهولاق ديردنبا نعتفلا هيناَصْل همم ىذلا|ولحبو ةباذلاٌلشتو :

 ريثكا لاقت لالج أول الج عجل او

 1 (نلاج)  ماللا فرح « مسايالصف

| 
 ليلا: ىنلا سردار ءانمزلا شوت دجال حرش بورا 1 هنناءاشنا

0 

 ”ءا-ءونبش ءرلسالاق هلوق

 قىذلاولصالا ىفاذكم

 ررق-ثرحلا نب "هلع حامعلا
 هحيفت# همك

 كام هوهذ سوماقلا اك

 ها



 لصالا ىف اذكه ءرملاوهلوق

 ةزمسهلاةكرحلةْب هلعلو
 ررحو نزولا ميةنسي ىتحارلل
 هعيفك* هتك

 دسأل ةلثمو نهري ىأ]|[

 (للخ) ماللا قرح ميال ضف 114

 | ا لئالا ةلبو ليج .الاو" لج ماو نسم أ ليل 5 هوي 0:
 | رفا لاك ةيدصو بصل ثم ليل عج 00

 ا اهراكب الوالي لبا اهلل اذدخأت !نامّزأ ْ

 | ايفسبالمتلاتدحفو ترغص ىّداولا ن نعنجاهلا تلو اك ةفانلا تلسسو

 | ىلا نياموحلبقو |هنمتاسلا لسقو لبالا نراكلامانملاىأوهلاومأ لح تذخأ

 ( ىلاوعالا نبا لاق هاومأ عمت نخ ادار وك كاز زوو همم شلاش لكل و لّراملا

 | ليقو لج ةفانو لج ريعف: يئنالاو ا ىلع عقيواعجبوا داو نوكي لبالا ن منال

 ظ | افاد هدا ندر قئااذالَجلا لطالب 0 لربك نا يلا ةقانلا هلملا

 ظ 6 ةقانالو ةاشهلامىأ :هليلجالو ةقيقدهلامو للجنس علاج يووم

 | مى فاتش الو أبا فمتنأو ليلجالو قيقدالى أل جالو قددلاملا قي يس

 ( ىرهوجلا لاق اهياوح اجتمع للا فو لبالا نمةريغصلا ىهو ةينئاجالو لج ىطعي

 قصاب سلس و لئالاراقصوئاواناوادجإ وانطب تبعت جلا ليلا

 ْ هريثكو ءاكملا للقب تت ىأ تلجأ راكم لاق تق دان تتم رعاشلا لوقو الءلقالو اريثك

 | مظعلائشلا للك او ه  ييرفم يلا لو مقد هلك ىنذ كرغغا مهللا"اعدلا ثيدسح ىفو

 سيتا مالو ليبنسلا ويش و يره كدا دخالا وهوا غسل
 م 5

2 

 ظ

 ظ ظ
 ظ

 ظ

 لمأالا هيلي عسي رخاو 5 لق هتاالخامو ل

 يسال

 89ه 9 2 معه

 ليس مس 0 هنن ات ديردنبادشنأو
 58 ا

 اة 0000#
 ىضااثرحل انيرهيوزلاهولاف ةدّشلا ةنورلاو

 2 لوم 1 0 53 هدمم وم 0

 للجءدعبنمتيقالىذلا لكف هاني ةضمواند ع ناكو
 : ا اك 5 01 نذ : 2

 نوكيدادضالا نملاخلاو ريشي نيس ىآ ادم ادعام للج ىلةةلاردب مون لاه سامعلا ثب دح فو

 ىحاب رلا ص هودالا الدب ر ونأدشنأو ميطعلل و رقعلل



 مالا فرح... ميال د

 هماظعلدأ و ةلاكسو ”ليلخمف "الاو مراسل لجود هلالحو البلع لا

 هتمظع ا هتااجأوةمتر قت أوال اليلجهتبأ ,ًارهتلج أو معى نعؤ نال جلا

 دينالوقو لليوم ةةركدا قناطر

 لجالا هقربلاباعزجاو 4 َقلافاهبذكتالنع

 مهلا فأل وقو مظعالا نعي

 لطي ليو طعأ د لكحالا ىلا هادا ظ

 لافعآلا ضع لاق يملا ةروذتاك م الخلا علا و ةرورخفدرعضتلار عطافلالاَدم |

 <و د

 هداىذثل ماعم 5 هلك ىوُدد غرشعمو
 - #ت مى ”ء م

 ةيلمخألا ىلدللك رنادشتأو

 0 1 »* مملح اكوام نومي 4 ا

 سو َء و 1

 دخ أ م-هاردلا للك لاقبو هالحو#ا-دخأ لا للحتو هملظعم هلال للا ليو

 هم هه 00

 نالوقو هقاعدتذخ اذا هنعفادتو الح تدع اذ تاكو لامك دلا تالاحو اهلل

 دعراو كضرأب قربافانالطو « اندالب كلغ تدففاملسألا كا
 ثيدح فو هنععفرتب ىأ كلذ نعلاَكَينالّةلاقب مظاعتلا لالا ثدعتام لع لق . 35 ل 0 ص 1 3 20 5 خ3

 نوكناك ةيدصمأثي د ىفو ترو كضو تاسأى أتاح تااحدقت ا رها تور زا

 هَ م5 و و © سمع ه 6 ماو نا سم دلل

 كلذ نع لاو ةلاهتم ىهف تااختو :ليلج ىهن اجلا ربك ىأن لات دفد "و ةدعسملا ف

 ف ا مظعلا سعالا لاَ مظاعت
 ه2 . ه2ةكه

 ده ادهكامءادعالا كنان ناو * اهتاجننم 1 ًاىلعلا عداناو

 ىلّثهلا نوح ةماَشيلوقهنمو
 سجر)وم ه5 ةم سه

 انيعداف ماوقألا ماما 2 امون « هم ةمركم وىلجىلات وعدت أو

 دبل و ةوطعلا -لصخلا الكل لاق هده وعملا مف نمو ورقم نمىرابنال الق

 م م

 0 5 .هقاسفصن حراشرازالا شك

 لجرااَلَو ليلجم-ممدحاولاوُناَسمأ ل ةشمو ديردن.انعراطخًاووذ“ لج موقو

 ىرتزنادشنأو كدت اوسلو فال

 رمد و 57 هم اه ء

 رتل ملط 5 لا ا



 (للجإ) . ماللا فرج *« مجلالسف ١ك
 |[ تار دنا امرذقلا ةلاَثج ولمس ءاقناملاملتاو لاح رذقلاةوغرالاسقي وبلخلا

 م ع و رونا

 ظ ىبنلا عمناك ةداتق ىأث يدح ىو ضرالا ىلا هاقإأو هعربد ىا إف هب رض هب رخو ةقرغملا

 ىأأ نعل في داكىتحهتلحار ىلع دو هيلعهلنا ىلص هللا لوسر سفر سيف بنو هيلع هللا ىلص
 1 5 7 البافصي مضااوبأ اه ,اهنع طقس وباقل

 لوما غلا فرم البا ا لف ماَنسلم اهلغَ

 |ءاسيزكشا فلاتر اهتهسأ لقنابلك اوتسالا تدارأ م تغرفاذا عَن ماهماتسا ايدي 7

 أ فو لا اكلات لوقنا كلل رس ةحناهنممانزسدا رك هملتعلاهمانتاهع رص نا

 ْ الحر نر عيد حىفو ضرالابلا ب ابنا يبل رانا اركذ هنأ ن سلا ثددح

 أ
 1 ا هددافرصلا قف [لاقذ لجرةلأس سا عننا ثيد>ىفو اهالعو ض درال ا ىلا اهالى أ ولتتف

 لوُمَدلاو لدحاسلا ورمل ىلإهيىروهامتل ى أايفاظأم ثريا لك لاقفاريثكا امل

 ٍ لاك زوهلا ةريبكلاةأرملا
 2و بمس 00 98م شمع

 ريرعيابثلا اهنعتيضناذا ه ا 01 1 1

 مو وس - وهم

 هسعجوليغلا ىف قملاو رادوس فلا نمديرضوهو ل- لبا قتلا ريرعىلخ ىأ

 ريو ى ربنا دشنأو فار ءالانءان ءلامحأ

 م27 07 اند / 9 52

 [رعديتافاهدكنلا همك ماهافح ة ل دملا نم رشا! فراح ىلع ةملمةأ سها لس جادو عن

11 

 مه93س9

 لاَقجالاكن رينا تا #3 هوو ناصح خبلالا حب
2 - 

 5 هم هم

 ةدعقلا ىذاامسأن م لهو لف تاياذال بلا لفَحدقو هجلسو»هول فل ةلاعل ص: ل فيلو

 ىارلالاق عضوم مسا لوُهدباوةبداعاهارأ هديسنبا لاك
 وهو 0 ا ا لا 00 2

 00 03 ثياخاو لانش

 11 ا ميلا رمال بن دوقو 0 بسلا لسا هتلالال الكا

 ' قورعسفت ءاينو هومظعدارأ لبق مارك الاود اب اذا اوت يدل فو ريطاردةلاوذ

 ' وهو رثك لا قادردلا آمالك وهو لمه ىوزو والا نبالاق اوان ت اغلل ضع

 عجادوعو وا لجو هاه. ىواسملاو لّآلَداتوعنب فوصوملالد اا ىلا هتوهناص»

 الخ تابنصلاو تاذلا لاك ىلا عجاز ميظءلاو تاذلا لاك ىلا عج ارريمكَلا نأاكتاغصلا لاكلا

 "ل



 اك (لقح) ٠ ماللافرح ٠ مكالصف

 لمعمل اطاطغلاكعوا 1 اوأرولو فاما ن ٍ ءنواذجمال

 هللا لوسرمدقامل ثددحلاىفو وضم مهلك اوءلشناوةعرسباو ,رهاذ الاغا موقلا لاو |

 اذاةربجشلا تدم هوه نيعرسسماوبهذ ىأو لبق سانلا لج ةنيردملا ل سو هيلع هقلا لص
 اًواجو او هذ سانلا نمةعاسملا ةلاّقملاو يهذزتلا لفحاو اهترعمفةديد_ثعرا بتنك ْ

 ىلا سانلاوعدت نو هو ىلَّْح "الا فرعي ىيمصالا ا اا |

 رقد انف بد الاىرتال ه تقل ظ

 ناعو ارو م يسم د

 مهنعبلاتو ميغا جفأ مهتلفز اوم عاف أب اواجو ةعاجب ىأدلقزأو ”هلدح اموقتلاهاج ءارلا | ْ

 ةهظعلوُمجةسحبو تعالو لف عشلا لهو ٍئتلكتعاملب قالا للا

 مءاوشو سنع وطار تمن و رثكل اف ةوصلا ضلال السا ريثكا لاّشْخرمشو

 ةمرلاوذلاقو ريثكلا عمتجنارعشلا نملامساو تدلل

 الات الد سلم نادشلا ىلع .٠ اكسس دواسالاكدو وشو

 وهوتننلالبقبوصنم ىلع فوطعمدؤسأو وقتك زثالاق |
 الازم قدك س مشلا نرقك * ا موواحبل ضار ' ١

 0 ا هريثكىأرعشلا لاقي هنأ لاجدلا ةفصفو ةراك اا لالا, فضونالو

 ثددحلافو ال اوس لفرع لقد فار وْثعّتاذارعّسلا لفاكهلالاقيو

 لفاخلا سانلا نلتقي مههاتجا هلفاخ ا موقت ارزينح مويلسو عمقا لصون لانالجينا

 ليفجرَحو 3 دصال ضرك ا6مههابجة عزم ىأ ب ءزبملا لفاملالءقو هشفّتنملارعشلا اقلا

 الاد كادر بوسع اوعوب ىابملا نما نو اهلا ملا

 نأكلذو ةدبح اوربا وق الامى مرو الاقرب القئابكبلخأو
 لاّقْلاو عجأ طقسا ودلك 2 : يد ئثضرالاىلااهفوصنم طقس س لفت اذ ةنئاضلا

 الورد لا تأفحسمتغل نم نكيملهنال الامس سه ذنف دم لاامافأرقب ةب هرتاكو هاتلكديلانم

 قو سلو نلا ةوْعر نه فاسللا لاقو ٍباحاذانيلاواعي ىذا لا لاخلا لب ا

 رتل بودل كاسل 2 '

 اممضلاب ىه ةلاغملاو هلوق
 هحراشلاه سوماقلاىف

 متفلاىناتاصلا اهطيسضو

 هىعميرتك ها ديدُشتلاو
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 لصالا ىفاذك ىلغتلا هلوذ
 4 وبس .وةمعملاوةانشلاب

 ءارعشنم هنأو سير ةجرت ىف
 ىلعثلا سوماقلا فو بلغت
 ةءلعثف "نمد .راشلاو

 ىنامتاصلاهلاقاذك دعس ا

 همك اصالم ها ىرصت

 ودعم

 (لفح) . . ماللا فرح « مهلالمق 1

 | لو ىلقم لدا َنأكو تدل ىهملا اذهب فورعم او ىرهزالا لاك. يسقام هالك هلْفَحو
 5 5 7 3 ا ضل 0 8 2 200 0 5 -

 7 1 قيتعل ةخمسأل ىرهزالا لاق نسلا لومللاو ةنسنسلا للا ثيللا ..اهدرطتاكملا نءرتطلا
 ةهةدمو م5

 :ةىذلا ناكسلا نمْلْدَل!لديقو ل لقط اور شما الفسوق باصسلا رات سنو

 ا ةنئثلأو هتزيتطو+ةبهذأى أ تارتلا عب رلا تلجأ ىَضمَو للا دفاور ف فن كام قار

 ىليقعلا مح ازا ىىمصالا
 موو 69و س هو ةممو < -- هك

 ١ لف علك امصلاو حرتعيردب 0 تق ماسلا نافع

 هد هس ب 5و و
 ا لوب تبدو لفك باصنلا كلذ اوى ضقت شكت ىأباصملا لفت رلأ ثمللا ١

 | ملقا لمّجشللا تآَمحَأوتاَمَجدِقو ةسعبرس :هلفاجو لفت عبدو باصسلا لفت
 | لمح والوجه ملطاا لمحو اهرشتى ا هلمسىذلاامىردأامو بهَدفدرشاذا لجأ
 | ناعم تساوت ياو لاك جن لف جاووهالفجأو عرسأو مالا فعن
 نزامناوهةملعتو نزامنيةفهط

 ري تاو نرد ا
 ا . هلفاج للا عم اىرصب قلطم * و كرف دعي د عجا 0س

 ١ ةفلاخةسوكعمةمضقلا هذه تءاج عب ىلا هنو ملظلا لف لاقذ ىجئناامأ ًاوهديسن ا لاق

 دب

 | ىدعتل جهنأىد_:عكلذةلءولاك ةعتمريغل هذ اواندعتم لقا هيفدحت كن أ كلذو ةداعلل

 ا( ل شو ىدمتلا ىلعاهل تمم بلغ نم تعتاض هوعلاكت اعف دوجو تَْعَف

 . || نيواوللاضوعىوَتلاو ىلا ىوعدلاو ىوُهَلا اواو اسبلت اقل عجاكهتضممأو ضمنو
 | وأ امانةةخرظو نلعتفاحرسنملا نم لوالا برضلا موزل لع جامواملعءالا لوخدةرثك

 | كدا فو ناك اسمرضلا نمهرخآىف قتلا ام كا ذوو نالغفتسسمونالوعشمو ناوعفم

 || باهذلا ةعرمسلوُملاو وجرب فك ىلع رفة درء جالا نيل ملارومأ نما يس لير ىليام
 َ لبسفْما لاو ةماعلا فاسو ةدانتدرشاذا الوغس لبالا تلقح لاقي, نضرالاق دولنا

 قل ظنا اوقمدهاش ىربنبالاه .ئث لكن مب در (ي ليا ميل :و ناللا
 00 اللة هم

 َّو 8

 ' اكاموقلا لف «اليفحاةعارب « ىارالواثمولاق ه ليفجاشيرلا ماض نيكي »
 مساك )م +

 5 | ئنلنسآت هلق انركئن لكن م برين بوليفارد نيءرسماويرهن

 : ريبكو أل اق اوس اوملعلا وذل لما
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 ضرأو هنت تفاَهس و سفانكلا ونالغملا هيفتنامل غو لعتامو ناعما ف راك دل

 5000 أ

 لاق هل كراك ذو هرعمنأومح وه هقنأبُلَباهدْهَلِك ثيدحلا و نال ةرثكه أ

 الاكسيل سيرع رو طنز 3 مظع ًانالسوأ ماو لاقى ربثبا |
 لافريش

و عارتا نانا لبا ئةو أو ىلا لانو ا
 3 يلة ةرثوو للا لاقي

 © و تو: مه

 لحرلاقي ةجاصللاءففصوبلعجلا نال وللا اوهلدقو لعملاهبشمممدد وسأل عس لحر و |

 لالابادك سهاد هلوق بلطا :القناديربل فجرا ب ضبول جير ”لدسلئملا فو هيبقرنا_الا لهو د :

 سها ظفاب ىلا دمملاهدروأو هوم وك

 نانا ها هلا هلم ميت لدنلالئماذهب راسن اعاد و ونألاك اهلعوأاه درك ذ دنمهعنع رخ اهم زا ةحابملا

 ىدلاوألاقو هترش ديزو ادشنأ او دال سعسلا طق ل |

 رومالادحاو ىرمأب دس لعلام ىذلا يلاْن * لع بم ىملس تدئااذا
 فص د ةفئرمانلاق نمو

 هسيفت# وهتك أ ام-هش د دح عطقب نمهلع هللا تصاعد نعد عقواهان املك أ أها ىلا ندد ناكل رهلاك

 و7 سد مآ

 ىلعدسأ اعلا عجم شاي تزل انج ةيعلاتل ارعالا تلاه حز ربنا لاقو

 لع اذه اولاك لوبا هياودارأاذالَدْج ىَجْنَو هردغالو لاكر هطلا ىلع بلقني مث ضرالا
 م5 روع صوم همو ء © ع

 ةيشاحتدأرو ىلاعحوُمو لحجر مسا لمعحو ةينامماعتلاداو لوعللاو هور ىجريغ

 كف دربملا ىلع تاهيبنتلا فىرصبلا ةزج نب ىلع مسالا وو ركحصذلاف ءالضفلا ضعب طخم

 ريرحلاق ميمو ظ
 أ
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 حدا زبر طوتتب حي حبات ١ (لنعجإل

> 8 

 مضل اريعبلالَدَْمللا مدس نطبلا مظءلاودو لمعلا وة موهل قو اظدلغلا الا

 ىرهزالاداز لاجرلا نم ظملغل راَتلالَدِمَتَلا و معلا يتلامملا لعل ىرهزالافو
 ها < هم

 ىربنبا «لدتجاو هاش ينل زحازلال اق اديدشاظملغذاك اذا لا

 ليفطلاكو 2000 (لفمج) ىوقلاديدشلالاهان ملدا

 ءوم# ةضصم همي هه و

 لع هيرد هلال ريع # هَ َهامَةَصكاَ رو
5-5 6 

 و -”ّ 0

 ريعنو *ا لا 50 بك ضوهو لال تن لفت عربا لاق واقل لما لاو

 جرمسلان ءهبلقاذا لفعل هتعطو مجالا ليال ءالا نبا ةّسكا ربلؤعفم |
1 0 2 

 الْئَجلِْضرالان 3 ريطلاو دل نعممحّشلاو مظعلا نعمعللا لة (لغجإ) هع 1

 ايي يي اا



 اذك ملا تدطعأناامأو هلوق

 طفلررحو رظناو لصالاب
 هعدع*هيتك تن دا

 لصالا فاذكموضومهلوق
 رفك ةج .رثفهدر وأ اوانه

 موضهملدبمومكم طفل
 هيتك نا.تءاورام_هلعاو
 يكد

 نارعج نمىأ ميلا فب هلوق
 اهرسكي هنأ سوماقلا فو
 هىبنع *هينك ر رد

 رطبا“ .ملااقرع هملول 0

 | الجوال بشلل لج لاقي متفلابردصملاو مضلاب مسالا لاو خم كلارتلاعجوأ هل يعج عد وه

 ْ طعبفلل_>رلا ىلعوزغلا بتكن نأ ثيذ للا ىفدارملاو لاق الوقو أ العفءىذلا ىلعرحالاودو

 | ل اليقووهحرذو ىزاغلا مهقيفا يسم ىزاغلا ىلا قمل عيبا كعرضلاب رخو
 , هه < هذ

 لاجل ا م ةعيرالا 0 رخضف از نذل ثعما ابتكر نأ ةلاعلساو

 و هع هد 00 - 3 2 "كل ه 9و 00

 العح هللع نأ اودتض-قرغلا هل م_عجثب ل+لا ىو ل اون وزعي هارد

- . 

000 2 57 

 0 بكمل عضوه 0100

 «ء وم ه هد: ساس هود

 الاعجاهتضم نودنم هنكو 1 تناك يني خ1 نعبذف

 م

 ىرننادنشناو
 سس وم 9 هلو

 لامير #3 قدملو» انشا قرداَس الو

 ا لاعملاءاهلز الاجار ذقلا لعب ةداثمي اوهنةرشنيفلا هيفعضو ىذا امأولاف

 اةامعأ مم ومو

 يتمحور مج ىمو بات ا ذلكو هد سالو هيئلاوُم باكل تآَمْجَأو كالردك

 ةتثافلا ىهلءقو ةريصقلا ”لدملا لمقو ةبدولاوأ 0 يلو لدبتلاتمشاوذاعَسلا

 1 5 د هم 3

 لاق لعج مهباو ديل
 5. 0 2نس سم 7 هر أي هَ

 اهلعجواهثيئج ىوتسيوأ #23 اهلعي نع بهزيال تمسقأ

 راَصق للا ىممدالا للاكل كلا نماضن ل علساو "هليسستااةثيشكاو. لعمتسملا لثملا

 د.سللاه لصفلا
 يل 0 .- -_ ل هسا وب د و س

 :رصتومو موص عمر ذاوكلان م # هب 7 تادبعورامةلعج

 ماك 7”- 2 0 24

 ةليريششاو ماعلا داولأرلا لوعملا ديردنبا جايا ونمنلا عمرصقلا لما فار ءالا نبا

 رسكلا,ءاملا ل ءيدقو نراه معجيو يملا خش. نارغجبوبوهليق.ضرالا باودنمءادوس



 0صظظآ011110 ا

 .: 220 دروس ميسرسسييوسس رعد 3
 ا 5 ؛ هنخانءاح.العللا كري لاقو |

 هلك لدحو ةعدَملا رثبلا ةيداعلاوءاملا ىل ارثملا لمح ةماتتتساك ايقتسم كلل

 هلع ىغلاقو . هتمقا | ضعب قوفهصعب ل ءاذم تلعج هيوسسلاو هريص هز عحو هعذصال عج ْ

 ْ لسيقو ءانلقليقو حباجزلاهاكح امس رعان ارقءاساناهانعماس رعان ارقءانلعحانانلاعتةلوق ||

 انانان حرا دابع مسهنيذلا ةكئالملاواعجو لبوزعهلوقو اين ىلعجو هلوقاذهن وداني

 اذكلعفيَقاءوَوفط كلوقك اذكواذكم:صينالفلجلاقيو هبتمكحو كلذبهتةدودق | ظ

 ا و ا نان يا دا ناكل ىو اللا <
 ٠ 1 ملا ري ع ايا ااا لا 0 ا

 اذ" ١ (لمح)  ماللافرح ء مالت

 دود ةبداعلا لبطل كلا َلعسجاو فاعشلا أ طا ْ

 | م ةوص مص سا همس سال يصل م هَ
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 ةرضبلا لعجتو .ه ءااةريصانسح ميمقلاو او اْرَحَنبطلا لعحو لاحم لبا ةماغ لع ترا و

 ب ,و.دسد شن ذخأو لَم أ اذكل هني لعحو اهاما اهتظدا دب

 ه2 هس

 امان ماع اعرق م ف امهمْعَص 3 معَ سطل ىف :تاعحلق و
2 

 م20 مح

 ه-.ظمولاق لعَح ل وأ 0 ىو ل ل و كيلا هيِسَن كاخاادبز هز تاعح ياخ لا لاقو |

 ىأسانلا ٍل_ءأاديز تاعجدقلوقنام ئذلا ىلعمكذ او لوقلا ىنععانهه لعل حاجزلا لاق

 ىأ “وش لكءابملا نمانلعو ىلاعت لوقو هتريص ى أه لمعبس انلا قذخأ تلمح وك

 مهلعف لوز عهلوقو هت ممانعفاذك ةرصش نمبابلا اذه قواخملا لاعاذاو اَنعلَح

 هبتشاف ايشَوكَح هقلاربغاوأرلهىأءاكرش مناولة ىلاعت لوقو . مهريصى لوك ا مفك |

 مهوعس ىأانانانجرلاداسعمهنيذلاّمك.الملاواعجو لوقو هريسغق انما قل مسويلع
 لسعللاو اذك لماعلل لي ْكاذكو هيلعميهطراشاذ كمل ل كو مين هوادحكوشلا اولعامو

 ىلع هليلعح ام كلذ لك ىنامعإلا نع ب اواوسك اا ةلاَعل ١ وةلاعملا وةلاعتلاو "هليل اولاعجلا و

 بحواذاكلذو ىزاغلل ل مام ةلاعلل5 راج ع عقال هلع

 . ىدسالات و هطرت شي لك رخاالرهناكملسعخو و هزعناسنالا ىلع

 م رتجناي. ةنمذاكا ٌفيفَح م انتشال تيما

 ةلاعجلا ىلعاد_ هاش تعم 59 اهمذو ميسهارسكي وري

 ةلاعملاو ناسن اللول هد ةيشلان مايتلامباو ءاناءاطعأ لولو الع هلعجأو رسكلاب

 نسا تيجو تاطاسا نميري رشالاو أ ثوعبلا دنع ةنولع اكيامتالاعتلاو

 ريثالا نبا لاك داهللا نمىرحأ عسا الورْشأ ءوزغأال ل اقف لئاسعتملا هدنعاورك ذرب نبا نأ
 - و

 5 ضم دسدع جست
| 

 ادكهزملااذك هلل عحو هلوق

 . اطةسهفلعاو لالا ىف
 ىلعاذك هلل حو لصالاو
 .هصتمهيتكر جوا ذك

 تالاعملا و ةلاعجل او هل ]وق

 ما ررحولصالا ىفاذكه



 (لءج) .. ماللافرخ ٠ ملالسف ا

 كرا ىمناا لدا سدح فو ردصملا فلاموةعطقلار لكلا, ةلزملا نيتازج هعطقبف

 سس ) ساس 2

 لات مارصلا مزعل 2 ندزءاحو ننئاءاهلزف اهعطقيل

 اهلا 6-00 3 . اهلازع نمناحاماذا ىح

 همي نوسو 0 وه 2

 ا 00 ل هعضوم نمط: 0 تر

 ميلاوأ

 سوس هوم مسوق » سل قد ةامموس ب كيما يع

 لزحالار روطكدمدلارداغت 5 يلة ه3 ني دقرفلا لابجى 2 2 لم نأ ن ماهل قب

 لعن ردت ء--هىذلاو»لسقو ر 72واهعشومىف تن الو هن رداع ىذلا ل الا لبقو

 لوزحوهذ ةريسعتلا براغلزجلاسقي و كلذدل.ءفهلزح بأو الزب لزج بلا هلو هفوح

 ١ ريرلاق لزَجلثم

 لوح براَءوُبَحَأَفَرَش «ب انز 0ع

 558 رادو قيبف عبا رلا طاقسا وناس م ىئاثلا ناكسا ل ماكتلا فاح فلز زحل و

 سو ا وهو لود لوقمءانب ىلا لقنسفلوقنم ظ

 بيب تساي 7 تقصواهادص مسا م
 لزَماو لورا ماكل طمس وعنا ارنئالالو زو ىهس م. قدماوبأ لاق الز ارز هرج دقو

 ناد مانيلاٌحرف لروملاو عضو مروصتم ىلا و نطل هزجوو عاركن عتاب
 موه 5

 | لاف لزاوملاهعجبو « لروما نوك لانو نع 7 نارا لاق خارفلا عون عيجبدبب 3 ظ

 لزاما تاهمان مدي تفاطأ 03 رايس اريام انمي ةمرلاوذ

 سرا ملا لرولو 90 لا ىماسعرو

 ”و م و ه6 :ةمد

 ال وجو قاعذ ماس 5 ينقسم اهتيقاح وسملا,تاوأم اذا

 آي عرش ف قربا لاعواضيأ ديس اكحو ورع ىأوغلهعممأ لرش لاق ىرهذالا لاق
 ّق اولا نا لروماو رجل او ورا لروما .اهطاشن نما هح وسفر لت فألا قولا لعل لشد

 هلعتحاو المو ًالعح اح ءوشلالعح (لعج) لاّوهلا نم تهت ىذملا تدازأ اذاىلا

 د . زول لاق هعضو

 انارخشئدربلام ءانقلبغلا ف * عتود اي قيما
 لمص مل

 لاوو



 ١8 (لرمك 5 " ماللا فرخ محلا لصق

 اهو ماظعلا تمسك 5 ةللبةلايرب وأ كك
0 -ٍ 

 نودوهور 4: لانرجلا ىرهوجلا رجالا اورقصالااهنول آوهل.قو .اهتمعيردجلا هلا را
 ضصلخاملا رجا فار ءالانبا رفصعلا ةفالساضب ألان رخلاوهدمسنبا ةدْوخلاففآلشلا

 لاترو رج غض لاررلاو ْمساّسلاوعةديبعوب أ لاكو مقبلا لا راو هريغورج أ وأن م

 ىَدعألا لاق هن د تامل
 ل ع

 اصمالاريصاَل ارو هلع 03 هج يللا هول ثد رجلا

 لان ردو هنوالانر زلحاو بهذلاوهوربضنلاهدَسيو هتيأنو.داوسف ةسيكااهر هش بش

 يد 2

 ليال ملح درملا (ل-دعإ) هدم داش تارلا ل خ - (لنعإ ريش نب سبق سرف

 هديس نبال اف ىداولا لحدر خلان أ زاملا ءّرَد دو ةظلغتم ض3 ل درحةقان مج

 كل دك": ل ةزيتأ ماو ظلغاودول وسجن رمث ىرهزالا ةّقن ىلع هنمّسدلو
 هاد 39 سد خ ذم سد ل # ىو

 لحدربللاقنعلاريصقابطا ىلع ومالا مستقت دشنأو

 هلامعتسا 0 سدد هو بطلا نموظعام لبق و اظيلغلا لبقو نيباياتسللل 2 4 1(

 ىحيندج أ دشنأو 00
1 

 بلا لْزَجْل تا فري ااذا اهلاييو كردقلاهيوق
 لآ راس هل |: ةأ هاو ىأرلا لْزَس لَو اًنوقاطملصىأالْزَجايطحىلاوعجنا ثيدخسا فو

 ٠5ه :أرما تلافءاسنلا ةظعومثيدنح فو ىأرلاًةَدوَحىأهيف لاَ نب أامو ىثراةدمح

 لو 5 طفللاو ديدشووةأ لزب ملكت اذدوكت نازوجولا قلنا ةمان ىأ ةلزح نونم

 هديسنبالاق ءالزج نتا ةاالاو ىأرلا ليم القاتل زبي ل كيك 70
 ةًأ ساو دل اركساهلك كلذن نم مه .الاوةرحتلا هما« اسنلا نمتلْرَلاو تكايضلا سلو

 ل التو 1 ,رثك أىأءاطعلا ديما رجأو ميظعلا ليز زحل و 2 ثوفاد ر أتاذةلْرَح

 بطولاو نع غلا متسيقبلا ل |زداو ٌلاَرَخ حبا ماذا هب اريثكناكاذا
 فدغرلانموةلز بلا ىوةلزانالا ف قي بار ءالا نا "هللا فضنوهلاقو ”اوءانألاو

 نيله عطق فيلا زو ره نمةيظعلا ةعطقلاز كلاب ةلزا هديسنإا ةعطق ىأةلْرج

 هل“ يا ملا» و ني:ةئارهتعطقالز تيس تلو عطقتلا لَنا نين كأ

 ف.سلاءالج 53 ري ١ لاجدلا ثد ددح و عطقاذا لزب ار ارحب 2 نيدعطق هعْطَق ىأن تر 7

 - اذكهزلاماهلارستقتةوق
 هينك هررحو لصالا ىف

 يحد



 ىفاذك لوخأ هركم ةوق
 هدرز اذكو واولابلصالا

 بكف قروهشملاو ىنادنملا

 نان اورامهلعلاو كلاخأ اولا

 ىسعصم ةهأ

 (لرخ) . ماللافرح * محلالصف اا

 | ىلع جلا ادهنوكحرنأ
 | دقو ةفصوامنالاعفأ ىلع نكي امالعقن الل لوح ناكمل اوةينأنيبلا باوصلاودا انزلا فذ

 الا اطقن لا رب عجول رب رأ د يبعو أل وقامأف هديسزب لاك

 1 ةراغ ا نمىهرقو لوزا تدحاو رم 2 قا اللواولا اوةراجحا لوراو الرين اكملا لَ

 درا دلو ورح اهتدحاو ةراملاَلواَر لال بقو لمين قاطاامىلا لبجرلا سا

 0 طا ريثكلا ضرالا نم اللا ةرابطاوتكل - ملا ع نم عضوم لقوا

 دشنأو ةب الص هفوهنودو لج القيام ن موهو لوركا هنمولاق ل لرب ناكمو
 - زم

 اساعدك رتيلا 00 ا تا رهو طب مه

 ظ ليس نماكلدمءارت تح ةراخلا ع نسل اناس ا :.,ةلوركاامأ لسع ننالاق

 دشنأ و ىداولا نطي ىفهيءاملا

 سام و

 لوا ارماتضرعتاذاق 03 ايسلا عرضت فكم

 ١ ْ | داعل بقلب ناكم شرم لاتولات رصمشلاو بتعلاو فرخ اريثك ناك اذالربداو ىالكلا

 قا ك2 موو م دعاك هع

 ا كركر فرح ح دقو ةفا رج ضر سيق بارع نمدوغ لاو قدلتاو

 0 6 هوس هبوب اها س

 ا الوب دب عابس نما فرعا ىرهزالا لاف عابسلا ضعبل م ءالورشاوثنللا

 عك دوو
 | لو ركم لئاقلاوهو برعلا نملجر عشان لورحبو عابسلاءامسأن لورا هدمس

 د تنك لارا ىعمت عا قي الوم د ال
 838يوص هور راق ع - 5

 لورحبهدعبنمزوقو 3 ىونامعك نأاهرم انو

 ىتعالا لاه .ةزجلا عار هيلدا رنا رماولا ا
 هد # هما ص

 0000 531 : م
- 0 

 اولا كدر ءاضر 111111 1

 لاقو داوسلاو ضاسل اكسة>وهامعا وويابكن اليظرملا و مبرضلا اذه نالةرم 4 الرجا

 0 ب را بلعت

 ا
 ا

 ا

| 

| 
| 
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 53 مو 1 ساو

 1 كور ىه#عأ مءا ل ل ل ويح «تلسفالا

 | ةمرلاوذلاع ةلرلبا ىهواهسْفتر كانون زملا لعبت برعلارمش لاق لان دلصأ ناك

 ىناكح



 اا* (لرجر 2.٠ ماللاؤوب» ىدلالصقا

 تيار اوأ كل .ذذوأ |

جاو اهواك د ات اريل 5 7
 

000 2 

 ثعدللا اهايناج لعل الَذ جو ككنا اهليذحانأ يي حب نايراقثمتاينعلاو أ

 ممم ىوس ةووض سس

 الَدِحلَدءلْذَح وكاد ال رد لدم ليح لبقلاو هقنعم 51 ىسحولار اهلنا ب اضَدُم الذدلا |

 قععلذاح ديبازاجأدقو ىرهزالا لاق نارتو لبلد ماونالذولذجوهف |

- 
 هممدو < 22و 8

 الذاح 0 لا ىف عش ميصاق *ف هم ءاوسوميد ا فناعو و هوقفلذج | |

 هم دس اص 3 هس ا وو ]|

 بصتنملا لذا, ا ىرهوجلا للود قوبصلا ىو لذقباو ان ||

 ةةسو

 لدع وعلا لتجلا ىرذبالب الا دلل خطاغلل قاس .ىذلا لذي حريالدلكت أ

 ١ نا تاو ١ ادجو 8

 سا لءس 2 د2 ةوض مو - و

 !دعا اوما اها كب لَو 5 ادئاوألب دخااملا ىلِعُتق 1 3 0 ا

 ه5 9

 ناهرلذسناو نطبق ارد تيلادئلاو ةطاولاو امطار |

 دقنأو تارعالا نبا نعداهر بحاضكأ

 بنوا يغ صا اذا ىفكْلَه 5 يلقاه ىكاع لاعب ظ

1 
 اين ولأ ناو دسق نا زا“ ا تندد همعارذف ناهزالذَع
2 5 . 

 ا # عا

 نا هتاف اك اناراملذسنالخلاقيو سأر اولا فرم تبر ماقاذا لوقت نأ
3 
- 

 9و يس 3

 حرفلا كير كتااءلذطاو لذ اغا اولابخلا سور نمرهظو زربام لاذ“ الا ةسعزا

 ا < لا

 ل3 يقالاو قاب مبا ركالث ولدي فاَلَدَجلَد 5 ىذلا رسدكلابلذجو

 ةمرلاود لاق لذا 50

 | - ةرءيسو ه5 » ءو 52 2 4ىل4

 ا ا 5 الذاس تاييهنأ ذشرمس دقو مر

 رمق وم ق ب ا م -ه : م مف ع

 (د) نيللا مطرب عَو تره دق لذاج ءاقسو جالا هع راى اوريغالدجأو

 :اراىربنءادشنأ ًاورصّشلا مانا لا لورا كلذكو ةراخخلا كب .رهلاءلركا

 لرطاوقاكرلا فتالدتعم 0 لّصلا فاض ىأوو5 0

 7 , رحلأق لا رج اعجاولز لري نام كلدنم ديلا للا بسلا ناكل لركباو
 يور تلو

 لارسألا لقانمقاكرلا و »* ىَدلادعبناو فرم لكنم
 بام هد 2

 لاح ولم لستملر رح < عج نوكيدذ دقو ىرهو+لالاق ةزاخو طاغوُل لوا استاد هلْ ربو 7

 (رشسع تلا برعلاناسلا - 16)

 حلا باصتن الذل هلوق
 طيض درع عرف لصالاب اذك

 نء فرم هإعلو لدا
 "رجلا هذ_هرظناول اودجلا

 سععد ها رو
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 (لدج) ٍ مف وع »* تن دست 11

 ٠ سس هنعمل ىخررعشي دس ىفو ةلك انشلاةليدخلاو ضع نم ةةسضعن ب در قوشو هتنحات

 ىلوالاةلاذ ليدل هموشأف هتمدخن 5 مالوم الفتي دج ىلعازغاذادبعلا ف

 هنادارأه ع ؟ رعى أوي أر هلي دح بكر رو ىلا مهتلاح ىلع ىأ مهرجأ لي دج ىلع مولا لاق

 تناك نموا لا ةليدخلاو وزغلا نءهتمذسف لوغش مزيد عالم نعد اَرعاَذا

 وهوؤطأل امك بكت لدن لجو ف ضم ءاسنلاو نايدصلا اهيزز 7 ةيلهام أ عنست

 ةعضوم روك ذموهو اخلاءباوهلاوأ طا ذه ىرهزالا لاك بكا انما نمفرشآألا ف الخ

 ةييسنبا 5 ادب مالكيز مالنا عملا ولدحالا سيبك اور ”اطلا كلذكو لا

 | منسم هليدج دقو ناوُدَعو مف مهنم دقن م نظن هلي دو ”هلديقلاو ةبحانلاةليدكلا

 | قمل لثمل دمها ةبسنلاونوبسن اهيلاريج نبورعنب عتستنب ةليدج نقوم همأمساوهو

 | ليو للا ادهىلاةيوستم ةمىهل مفةيلدج بالا مهل وقاماخ نادين روك لفت ليد 3

 اا :ليبقدتأهليدجوشيلا كَدَبلاقيفمسغلاب ابدنرو سايقلاوهو ئيط:ليدحتيلا
 . ىحجنبا 2 ريغصلا ارهنلا لودشاَو رذنملا نين امسغنللاناكل بالا ننال كدت لندحو

 أ راغمااراجنالا نم كلذ وو ضوالا ارت لود1لا ثمللا عوق لاثم ىلع مب ا رك

 ودهوالوذجلاقاير سلف كبر لجدة لجوزع هلؤقفءاربلا ثيدحفو لواَدَكاهالاقي

 اهريغوةرصتئمقابلائشلا لص أ لذنملا (لذجإ) ,فورعمر ماضي أل ود1ناو زيغصلا ارهغلا

 ارطشلا وص[ ن ممظعاملذحلاو ةلوذجو لوذجولاّدحو لاذجأ عمباو عرذا نانو
 لم لدم ثبللا عمجباكع جب اول قلاع رامث لام ىلع ناك امناديعلا نموهلسقو عمم

 كلذكو لئلا لصاللاقيو لص أى ءاذج ىلا ئش ؟ااراصلاب اهننأر ب هذينيحةردش لك

 ئهولاذح 'الادحا ولذا ىرغوملا كتيعفالثنسدوُملا لج انجرو عاب رهشلا لسصأ

 هتمع فلذملا ريمننالو هيخأنيعقىَذدَملا كد دحأرصت ثيدحلاىفو ماظعل اطل لوضأ

 ظ دوم الاشأهنأةنبفس ثيدنهنموا امنع مثلت مغ ةءوتلا تيد هنمو

 نابذلا وهلب لق وذ راطع نيد رعسل وقهنمو ف را لد الل ب صن .دوعلذلا و دوعبىألذحت

 لبالا هدم ةرطشلاَنَم لصالا انههليذحلاَقعَب وقع لاق كك اهلن دحأنأ --

 اذهب ى را لبالا هذه ىنتشت 26 امهم ىتسشي لءو ىأر قورومالا نإ رحادق أهي 0

 | لاق كاذكو فركب لباللبص:. ىذلاد وعلا انه ل دلال قو الاب لت سبل



 ١ (لذج) 2 . ماللافرح « مملالسف 11

 تسل هل هوط'الذدنذأ وريد ل ىدسهفورحب رض: نو هو مدي ى حديد صرب را

 لجرلارك 3لدلساو ناذ "الا نم طسولا ىهىلقو .لوطأا مثالا ءاعمداك ىهلدقو ةرسكشع

 يارب بننلا لعالد كر عنيد تالا ملي ملبس الود

 الادبي ةاداجتهلدابسقو | ملعرردقلاو ةموصُلا ىددللا لدم و تعز ديار ةليدي

 لجروهتبلغىأ الدَج هند لح رلاتأداح لايو لدا ديدشلا ديو لدِخولدَج دو

 ةدشوهو دفا سس الاولاد جودات مدا أ د و ماّصخنا ف ىوقأ ناك ذا لدحت 1

 ةرظانملا ةلداحماو ةيطارة لا هلباقم لدا اوصال موقد َفوأامثي دخلا فو ةنيوسلا

 كلذ ناثقطاراهطاالدةلاغملا اطول طابلا لع لدا ثددحلا ىف هيدا رملاو ةمماخلاو

 هناو ماصخناديدش ناك اذال دكت هنالاقب و نسحأ ى ماب مسهلداب وىلل-تو عفو دو

 اهجوزف كلداجت ىلا لوقدتنا عمسدق هاوقل هت عمسدق ةروس ةلدالاةرونمو لكاس كر لوملا
 قدي ألاف جيش بام هلوقو صالاكلذَق نالداكت امهو هقالاتستقوا

 سائلا نءةعاجلا للا و .ىئشالاه ىلا هسرذفءاخ أ لدا نأ ل-رلل يرانا هانعم اولاق

 جامل ١لاك اولداعتي نأ اوعمحا اذا يلع بلاغلا تالءارأ,ديس:با لاق
5 

 لَدْجيا ٍسأر منو لد ع لاعتالويسا اضعاف
35 

 لادا دج لجرلاقي و . لاح هلي دخلا يحاصا لاقي و .اهوحو مايخلا هجم رش ةليدكباو

 ريغص دج ماو هلي دكا مسجلا صحي ىذلا لادماو ماَتلااٍيفوتلا هليدكلا ىلا بوسنم
 نيلأدبلا نزلا مل ائلر اذن عيبشس لات را قأيىذلا ل-راللاقبو ل ريطاا لس

 الادب ىمسف هئمالدنهيى تش ديالا هب ىرتسشدأم هرد_ةءالا لام هاسلىذلا لادَسلاَو

 ىأ مهي دج ىلع موقلاو  هتيحانهؤالدو لجرلا هلي دّجوةيخانل اول ليد داو

 ليزنتلا فو ةدحاوةقيرطو ةدحاولاح ىلع ىأةدحاو "ليد ىلع لازامو لوالامهاسريلع

 هانعم ليد, اود ودق هرطااوةمحانلا ةلك اشلاءار هلا لاك هناك اش ىلع لمعي ُّىي ٍلقؤيرَعلا

 ىلع كاذذا كاملادمع و لوقدب برعلا ضعي تءسولاك هليحأت ودق رطىأ تليد ىلع

 َكلوقك هئالعتو هتلندجىلعنالفلاشي و. هتيجاندي ريهتلي دس ىلعريب زلانبا وهتليدسج

 ريسفت ف د_هاحي نع نولسنب كلامأ رقامم باوصل ارهيشأ اقبحص] تيإ ١ ا رمش لاف هتيحات ىلع

 يادتيدضطع هوهاسا وول هةح يلع لاقف فص هلك "اش ىلع لمعي لك ىلق ىل اعدل وق



 لالا قادكد دش اوق

 ها ناّنيا ورامهلعلو

 . د يا ه5 3 1

 ىلدهلا لاق و ةّئَؤرص و هتممرىأ هملدج ل ءلع مام ةعصعصا لاق هنأ هن واعم

 2 سلم 2 0 و 2

 ' لطفا ةموذلاعدجَر سا #23 همدهنلج سحمي كش لدحم

 زطوديت + كتلامتت دو و فيقخلاب هتلد لاشي امس ضف رالانمامر أ هدف هنعطلاقي

 لاقل د عجاو ترادتساو تيما ذإ هلال و رّضقاجبذا الذب قانعو معأ

 -ىدعسأ |لبخملل ىربن هدو ةيداملالغأ ]ضل

 ديمو ت مي لفرع د هع

 5 اهّلاَدَجَد ةاقّسلا ىدب قعر * تحد مافاسجنب ربي ىلا تراتسو

 نبا لاق هراعتساف لبللوهامغا اواهدالوأ امههاهلا دج ىلا رعالاءائؤلاوب ىلا نتنحلا وأ لاق

 نمةسطلادإولودح قّدشاو تتش ىأ اهئاون تلَدحاذا كلذو كسلا قوفتلاّدَللا نار عالا
- ©» 

 ا ةرمسلا تعم لاق و اهلتاوال ةلاد1-انالاهتا وتادس اذا لاك تانك( ى ءرداالو لاك كلذ

 ْ اذاىمدالا ضرالا هوت هلادلا'تهيسش ىهرتن أل بق عتستو اهتاودتشنا_منال ةلادح

 ١ 1 لادا هنووسيدحت له نافدتس ينل .ةرادتسا وريفعلا لَم بحْرش ا

 00 رشا ٌرصَقلا لدا و ى :وكليقو ةفينحى أن ع هيفعقولد- 2 لمتسلا ف

 تمكتلالوق هنمو لداحهعجسو

 اهَادتجا نوما راندا : ا مك اجو تاسفالعلا توك
 ني

 ربك ىلال زثمو ىربنبالاقو لل لبا لصأونامنبلا لادتجالاو

 أ لدا صاَساهِبب اصلا * نال دمئاتف مم سار

 ع ىذعألا لاقو

 ممم

 50 رئاظلار ارنب »* هامش .ددش لدى
 مخ يا

 ةئوضوألاوخ عوردلا نم: ةردجباو الد ادسعو لاق سنتا ةمكك لود هال عزدو

 ك ةئطخلالاوو ةمكسحن | ىهو 00

 06 ملين نسكت 5 ةغياس لكه سيقود هنف

 2 هس
 الذب عورتلا تيرم يكمل ااذاالْدَجعوردلا تآد_حدقو لدتا ءالذكلا عمبشنللا

 بيب وذ أ لوقو لوتفملو دج لح لاقي أك اهةلح ماكحال ةلودعتو
 سم )اة2و

 دكا قآومدلُت ماهقون مو خو وجم ممثلا نابقعكن ف :

 ْ نألدحلاو نفوضوملا عضومةعوطوملا ةفصلا عضومردصملا عضوف ةلوداجلا عردلا نحس

 بركب



 اهنعملاىضرت ثنا شي ذصفو 00 لدقو 5 :

 لحرو وضعلاوهو ملا ركاب لونا ملطعاهل رسال لود عمم ةقد ةقيقتلا |[

 لآ ارد نمال فيضقلا لودخملاو للا مككحِبَصقلا يطا ولقنالودخت بي ذهلا فو لود ا
 ثءدو :١

 ىدعملا لاق كلذكل أد عانوا ةنسسمالدجو د دششملداج مالغو
 ةهسه“ن© مادو

 . بلال د سالك بدأ نفل دعاَسل الد امهر

 كلذكو حار رلاَق 2 الا نملداخلا و 2 2 وى وقالو دج لدم ةيبظلا ودقاتلاَدإ اولدحو

 كلذكا لدَتخاوالو دبل د مالغلا لَدَجو دم عم ىو ىو :وةدق ىذأ اوهو ءاّلادالوأ نم

 رك هرسك لداجآلا و ةكدلاوهىذلا لْدَلا نيلماو ةلاعتفت رش لوكالاو ْ

 تاغلل[ض غي قانعسأ ومالكلا شعب ةفص نوكيا يا و ةفصا اة لغلاامسالا

 1 ع ا
 رغاشلائزبنادشنآوأ ىبعأ اوىمع عمرو ل دب ليال لاقيدقو

 م8 عمو ج

 ايزابلدجأنيك الاقل خارف 2 03 ا .اوقلذاةامعدلا يتلا ٠

 اًذهتلق ةرةدالاهسا هقكرئاذا و ليسو وتادو لدار فستق اتمنلدحألا تنم اذا ثنللا

 ءامسأاهنلعج اذاف اهب تعثاذا لعق ىلع عمت لعْفأ ىلع ىتااءاهالا نال لداجالا قدو لادحآلا |

 دسءولأ * ا 5 دييغو ا بتنام ايززاتخل

 ىه لداجآلا ّى وهو مف رظمشَي لح فو لداسوهفدينع ع فترا ذاق روغصلا لذابتالا

 عدت عير 0 ةمسالدجالا و ةذئازةمفةزمهلا ولدجأ اهدساو روقصلا

 ضرالاةلادكاوةلو دمت دأ ساو لو دع لحبرو هلو دنع قلقا لدا مدقتاعهبيشتلا ||

 021 رلالاكق قيقدل مدت اذ ضرأى هل رقواهتنشل

 لادا رامات « ل" الا دمت "الا بكرأدق

 هد دقو ل ودحم وهو هلاد1ا ىلع عر مل صول دا ماد له تسلل

 ىرهزالا ةلادحلا ىلعع رضي هلال لد عب رتصلالبقو الي دكت مند لاقي امرثك أو الد

 مأيقنيسنلا اشار ميلع مقا اص ىلا أت يدطا و اَدَمش هتعطدمعملا مالكا
 ضرالائ هولا اي قا لَا طقا.لا لدار مش: هئئيطيفلد تنل مدكناوباكتلا

 لاقفلبقوهو ةنملاط ىلع يفقو نيج لعتي دعو: سعئلا قلد يوهو دامصنب !ثيدحه نمو:

 ٌتِزدسخي فو الشق ضرالا ىلع قلم ىءابفسلا موه تحت الس كالارأ ارآثأ دمجانأَلع زرع ٍ

 لصالا ىناذكهءاعدلا هلوق

 هعدصم هاررسو هل ههملاب



 (لدشنإ 7” ١ ماللافرح « مالم 4 ١
 *سازلا لاق فيفلنا عير رغّدلا لا ولسا (لدع)

 هر ' دوس <

 الررعماقللا ف ٌتييساذا 3 الكم نم قال

 . ثيلادنأو لد يفدوكيىحكاذ نوكيا ونكل شنخلا لّمَخلا (لفج)

 -» ليحتل 1 ادنالا هيلغر 5 نعزأو
- 2 . 

 : رهن سو ألا رد !يلطدس لحلو 97 ركلا دبل لمجاو

 القروي دبسناكدا او * هنورب ريثكل الام اىذماخب

 كنا يروانئامنبا دلهي اههاوف ل كتالفاحت و كلذ نموهواوعمجت مولا لّمسحتو

 هراعتساو زيعبلارقشملا وناسنالا نم فشلا هلع رفاجلا روب نم 5 لدقو

6 60 

 0 5 ايوب , هتيم شابا

 توم توم الأ - يع

 لقط * مشا نو 8

 لفتاوبإةبعح اولاهاعرو ايس نيبنحلا ضيرعلا لما ىارعالا نب ١
 سا ندع ع

 مالغ(لدخ )ل ل لج رقس“ انيتقلم زوو نتغشلا اظيلغلا انضر وهو طظرلغلا نونلا ةداز نب
 -9ه-

 اذاالدجمل دج الباترول دَدش لدا .(لدج) نيب نيجترداحامهالك لدغ لد

 0 دوو وس همس

 هدوء انى ثلا لدجءدسنبا ليد ةقانلامامز كليتي فالق تددش

 1 ا علل رلاليدكاو لدا ةمسَسْقْللا ل اود ءراج نمو هلق مكحأالَدَج

 :٠ نلت سلا بوش اك قاسو ه صلي دلك ف يلق كو سدا كسها لوق أ

 ىدهلانالعبقادبعلا الدجال ىجاع رولاق

 اهرب درة مس «٠ اهي اكتابّشلا لامس ةديدجا
 رياك

 اهليدجر متم لاب اهشلم »* ةمامت عورفوأ اسف اك

 مور مى
 بطخ ل بانأ ول انو 35 ياهو 7 ٍح -الىر,نءادشنأو

 كلذ موهو لد عجلاو ةقانل اوريعتلا ق نع فش روكب رعس ل مدأنمل اودفَم لح ليدل و

 يمقن اسنالا لو دجو قلخلا رين يسمح ناك اذالدك-أ نيبو مذآلا نسلسناو بيذهغلا
 «*.و هم

 وضعلكووضعلا لدبي ايل الور دالوهاكرفوم مل لكل داو نيلجرلاونيدنلا

 ءا/



 ااا (لد) ٠ .ماللا فرج « ميال صم.

 ْنالاك ديو اهفر مير الشال امو لاك * لاطاوَنايدلا هع 5 رحالادشلار |
 ذوب #6

 هل. قوهتعرح هءاوضو ىببنملا نابح لير شلرعشلا كرب |

 5-5 هي 2 هلا مع هَ

 الانع طازج 0 5 ا ]وق
 01-1 0-2 : وذا فو عع

 0 ال هنروأ الس #2 الاطار ناين

 لاو ميلبا لبق املا ءلخ ةحبرتؤ هيلامأف ىربنا ارك ذخر نعأ هننعب تيبلا اذهو

 درك * الااوناةيذلاهتعرج 5 هربارلا لاهتمسلا لاخ ا لصفلا اواو

 تب . امهوأ نيتغللا نت ابنا امله ىردأالوءاما ىلعمب1ا يدق ةجرتل اهذهى هسئمعب 1

 قالا ةطظملغ ل كح ةأسهاو لدرمبا لجو لو ملعأهللاو همفم ,مولايشلالاددخاو

 زي هنم همها لالالا يتلا ذصلا لكلا و ئنلكنمميظعلا لحلو ةمدخ |
 هنع رصدملدح و هد وأ |وآهدق و هعرست هدخ (ددع) ليك لاول كطاةاغصلاك 0

 نب | لني الس 20 لب اواذاعانل د نك رعاشلا لاق ا هقممقم هدوم 95ه |

 ىناذكهريست "الا نبا لات هع 1 "اول مبعبو هفعاشدق رار نأ ءانمل قاسم ًارثيدسملا فو

 هاد نأ ةغللا فءاجىذلاف هةياوزلا تدصناف لاق حرحدت.ةياورلا ف فورقملاو ديتأدتسم 1
 نبالاق اهأز 1 ادعوا همس لدخكو اهتجيلاومالالدختو عذب ةتاو هع رص
 هادا دبع قاف 1لدخع 5 ةَأدهدعم دسك ذاع: 2

 أ ريتسدشنأو قادوللاعواَمح ضان الات تدين ١ د ٍْ
 8,هم

 لَا ٌةاصالاذكو 5 5 ءتفشكو .

 ىدسالاى ربزباهبفولاولا اق 2 يعانق راشد لاك

 انيكلاانتيشعنملدا * حلال يال

 ىحو نب رضاع رخأد رقىلاةءر 5 نم ركب ىذلا لدخجتلاو 2 ثم ةطسل ىف

 رعاشلا لامعا ءام نري ذل لئلا ىربأبا
 لدم قاف رلا سو ىذا اذا <« قئاعشي الفنى شقألا ١

 لدي الييراما ذا دعو رققدعب تا اذا يار ءالا نا نما رداد لرعاو 3
 مارا لاق و ؟قاهاَدْطاَن ءةلدخعاو ربنبا اه'المدتب يرسل : العلا

 : اديورت د ةاهورخرو * ادن نادل اهدروأ 21ه مس وِ ءءء 3 . ضده

 حاصعلا سن دير رولأ هل وق

 رظنافدعس ءوبااذنرذان ىلا

 هأ

 تاسعا 4 طاح



 اذكه لحرلا هلثبوهلوق
 ةرامعو طمضلا اد هبلصالا ىف

 مالا ةكرحتل شلباو سوماقلا
 ه.تكررحو رطنافةحوزلاو
 هيرموكل م

 لج ة حيرت ف ىرهو او اوق

 رطافةح ركل ا هذه ىف انيرديان

 مىيفعم وك

 (لخي) -ماللا ف رح + م1 لصف 0(

 هيعبامتالدكلا كك مهلوق ىلككلا ىراوهدنسس نبا لاكهنأ سها لجنرلا :لدحو ىلاوعألاثبا
 ايقنت اوقن ملئ نا ىلا رعالا نبا لوقل اقفاومن وك تاحوزلا

 كاذكو ءانعرامألاى هلاول لا كتلك ىربنبا لام هت كلج رلا أها نال توسلا

 تاغللا ضعب فربخشلا قرون ا ةلاتلاو ايها رااهدلَمَحو لسع ءرلا كلك

 ّْ لمعلا مههمضنملانواخدبالة نس سابعنباثيدحف ل رى يثالا نبا (لمنج)

 لاق نيا ملل اوهو لهنا نول ةم وهلدقو لاق .ظيلغلا اظداوهلاَةف لد! مليش

 ءان ارحل لا ,(لع) ىرهوجلا لاك ذكولاقنطبلا يظعلاوهو لِثعلاوهابمنا ىاطإلنا
 ةومو سو <

 ةمزلا ىذلوقهنمو نيب-ما رك ةوهوىرحولبالاق هانز ردا نمبرضوهلدقو

 كك

 لَا هدوعىلَلولفاو صلو #2 لمحت نمةجاْتْسقناَ

 ْ لاو بابل نموضعشلا لة ووبكلا نا ٌبةلاوه ب صاقو ناكم نر هطأو ىو ربو
3:9 

 *ةريعلا نالعملاو بيساعنلا نم مميظعلاوهل.ةزلّهخا لاو لضفلا بوسعي

 . حالمةّبلذ ناجح 3 الجن يدصعلا - يلق اك
 0 اسم 2

 : لش اهراعصنم بيساعتلا ن نمبرض ل عا ىرهزالا لاقو نال لو مباو لا قعد

 قولا نم هالو هيحاشج مد طق_ساذاةدارخلا ىّلَس فوهو مظغلا بو علا لدا

 : معلا هيمهشعي صخو َق ةزلا لا بلا دلوع 5 رلا نمديسلا لا و قلن اًةوظعلا
 ةس ب

 ا لحرو ىلازعالا نبا نعش ءافعلا لاو د تس زيزع مضل دب ءاّقسو اهم

 : ىث لكنم ميظعلا عا را لاقو نائساو مظعو طش ف هك نييدلا عس اودجولا ظياغلتع

 هدوم« ةدم مه كو

 ىد.علاو رع ناعث لاك تراغاذاهنمع ع ا وربع

 ساو 2-9

 ٌبيِصتماعطن مهل نع هل * اوذلأ كس أمهم كلهأو

 3هم مس و م

 ايران تار 353 هسئنع هل _اج مي

 ست سم <

 هديا لا هلع "يل اج يصنف ِتبلااذهو تاّيعمدالا نملوالا زنا ىفةديصقلاو لاق

 ْ هيرضو رطنىلا جاتو ترامناذا هنمعَّت اح ىلع د هاشدد شنو لح ةج رتقئرهوملاو

 .تيمكلا لاك حاصل جرلا عرض ل طاو ةفلابملاد شكو هعرص الحلم
 دقم7 ى

 لقرب ناو #3 اًسادَسْأءانعشلاوَأ لمد

 ا ىرهوخا لاك تقلا يملا مضل لاب اوما نبا ةدئاز لاو ةعرسافا هماحت اولافان# رو

 دشناو



 ١ ماللافرج « ملا لسف ١ ١ (لثج) 7
 وم

 دشنأو لابجلا محب نالفر ءو ازيزعناك اذال اجلا نمل نالفلا ةبوماظعل يئنآ رلاةدلج

 اساور لاب َنييعلان م 0 موال مأدوُدلل مأس أيل , 5 "1

 52و و هد

 هتلمحأو زن نعمك مدنا عقلا لباد ةعيٌلاو لاو ذك :رعلا ثوممتالفو
 د هدد

 ليجو ناعلولمزخ ميال نأ هلتخو كاع ئطالَج البلو هرج كا
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 : نيدو لبرج «(دج) دوق عضوم هل مج -ٍو ف وءانمسأ اهل يجو لديجو
 و 001 : م
 ةزمهلاو لكي و نب نبا لاق مالبلاو ةدلصلا هيلع سدا وروما هلك يثرب

 ىّلغتلا ياغا ني شادبعادشن ًاوايفاج اك اذا وسل د( لهج )لي راج مهلوقاةدئازمبف
 الميع #©# ساكت ع

 ايجايِحان امهو سار 31 اهَقلا رق لدشتال لالا

 م يح

 ادناه و أنك فوصلا نم 5 هن تالزاغلا نأ اك فل

 دم #ةدم

 اياولافل متر اذا #* 53 'وسينيبحلا تمر 4

 رعشلا دا ١ و شلا نم ياو (لئج ]لة ةيلخأ اوشا ينكلا بار وبجابل

 مصطلاوهلقو دوساو فدكسسام ل.ةو رخل اناا رعشلا نموه ل مقو شلل دثكلا

 6 5 لع 0 تدع ةكضه ل ب لاق سيما
 لأدحاليقو فتلاو طلعو لاطتدالا لأثاو لئعوةلوثحو ةلامج ل دج بث لكم فينكلا

 3 5 هد 8

 قيصسإو :لئمساو شقا ثيرلا نمثل لاعاو هنلع ضمش» ب نأ نكمأ 71 زها ثلا

 "لد ةرصشو ةلاتكطساوةلوُنللا سمالاو لوظلاو ةرثكسلا ىف هلددعملا# هوه لحما ىصاوت

 زبر لان ضفتن مر ف مص قزولا ةريثكت ناك اذا

 موو ع« 95د و

 اهلئنجممبلا ا ركوم » اهلئرشةماقلا لدعم 1010 لا

 لاَمَقلاو رشا بهتو بضغاذا لج لا لاشاو هريسلاو ىداستلا نش سف ”زمهلااطلالأباو

 هتعرف تشقتتاٌلامجاو ُر ريشا لاتخاو كلذ لكىفةدئازاذه ىلع ةزمهلاو ضد رحلات

 ىنثملانيلدنَجلاه |

 ركستو 1 «زفشما عع سعت ثعلطو « يلا لاتحاول "بن
 لاح سرلانملتحماو هيلع ضيق نآل نكمأو راها ذاتنلا لآَمْجاو اه زر

 لاقلت عمبلاو ةيظعلا رولا مكحملا فو ءادوسلا قل هللماو مئامقلا بصتتملا

 للا ناك حايهلا بع ٠ مونسأ مص ىلع ريمذلا ىو

 نءتويملا تامل يقو دربع لأن عمالا انهما لبق لدا كدلكَتو لكلا هبمهشعنمعو

 ( رشع ثلا نرعلاناسأ 1غ(



 لوالال ياو لسملااوهلوك
 نورا لاك ا
 ل اف طريض ىلاشل و

 قعملا اذ ميهيلع رثعألو أ و فلا

 ىفاك قدعك ليخلا 1

 هعفعمهتكر رف ررد- س ءوماقلا

 ىفاذكعدرا | ىلع ىفا.هلوق

 درما ىلع ناي هلعلو لصالا
 هدوم بيتك ت دبلا اررحو

 اذكعمنملا ف لبجناو هلوق

 حرش ةراسبعو ل دءالاىف

 لايحالازاجما نمو صوماقلا
 ةجاح مهانل اس لاقي وعنملا

 ١ 1 هما اوعنمىأاوليحأف

 يعم

 (لبج) مات مالا
3 | 37 --- 

 ::لطغال 0 3 00 او الع
51212 3 

 نمةمالا كلذ لك لي اوليطاول باول .كاول يلساو ال اولرحلاو لمللاو ل بحلاو
 ده 9

 بدؤذو لاف ريثك لبج ىو نانا نمةعانملاو قلنا

 ه ةهمو دوومؤا م

 لملا آلان عتمساو اراهج 2 اهمال قولا رعبا انائم

1 

 : ا متظنل_دىلا ىورنو ىربننا لاق موب عت توما عمم مهلك سانلا لوقي ريثكلاىأ

 لكك زعهتلالوقو ريثكلا سان ربل اولّدحلا ىبعضالا ةدسع وأو وراذكولاق

 ىسغوحبرعالا نءالبجو قاسكلان ءالسحو ورعىأن عالدح رشي اريثك البج مكنم

 قاثباو نسل نمديدشنلا مضل المو و ةميددملال ه نعديدشنلاو ربكلاالبجو رعنبا

 هوجولاهذ-هعمج قودو ليجو ليج عجباابلا جتفو ميلا رمش 17 -اضيأ ار صولاك قدحنأ

 لجو لو لاق الج فرعبلو جول بل ارحم ءهااوألاقو اريثكا امل

 ||| عملاو مضلانن سل ااهأرقو نياالا ”ّليطساو نيزعلا ليزتتلا فو ةقلدلا ءرلللاو اهاكتاغل

 ا( لاو تعفروأ ترسسك ةددشم عفرتورم كن هيو ليا فاسكلا لاه بيذتلا تالبشلا

 لائمالن> تلةلسحلا عاج تدر اذافلاق اريتكحال_,ج مكتمل ضأدفا اوهاوقف

 دشنأونولوبجممهذ هلامهام قلنا للا ثمللا المح دحأ ًارقيولو المو لس

 ىهف ةدكسح ىلع تضمةمأ لكومهقلَ رساد تمحى البان لباحلا دهس /

 رعاشلالاق ريثك لب لامو سبيلا هيشلال حلاو 2

 * لييلاهمتمىدتفا يح * لٌءوري_غناك م الغانم « لل اقدسدر 7س

 ه ة ب 9 ريثكلا لاباو سلا ُئألا لاو «لبملا آلان عتقسبو « بيؤذ أ ثي كورو لاق
 هحولا ةلبخلاو ءالوُكتلا ةماعلااهل لوقت || نع ةديصتلاءالومكلاو يشك ىأل بح سو

 وال زاور وارد ظيلغهحولا لمح لحرو هنرمشن هحجولا يلح لقو كالي قس ام ل.قو

 نارلا لاقت ماظعلاو سأرلا درج طظ.لغسأرلا
 معاه م

 ةرملا لع قاف دق 35 َدَدألا "ولجان انسراذا
- 

 وذاهنااظءلغناك اذالراللاقيو ىرهواا عنلا قبلا و عيبف ىأ ل بح ولحج تنألاشو

 ىلالىريزبادشنأو ف اج ظلغى أءاملارسككلبجئثو قلكتا ةظيلغى أل اب ةأ ماو لب |
 امرغلااضيأوهو هعيبق هولا لسسج 20 5 لبَجالو سكنالتديد- 21| قاص رثلا

 ا ا ا

 ةدلح



 1 دب ماللافرس « مكلف

 لوقهماعو ليسا ما :الةهادلا لّكباةنس او لقت 00

 لمطاهسا ىبمْنواَكلا اهو * 0 اناوكص تدلل

 تناك اذا سوما |لمل اة ناو ىفا رلاٍ مالا انهما ا
 هريغو بلعت سا.علاو دشن أ ىربنبالاك ليملارصت نماجال كانه نوكيىذلا عشنا نم

 ليلا ةئباوَنيمالثمأ * هرزوفاطعلاالاَلامآل

 خخ "الا لوقهماعولافءاد لاه لاقياكف بسلا فاطعلاو سوالب

 فرط ودين * عردمو ف اطعالا كلام '

 ليس او ماسلا ضلال بلباو اهي الص ضواالا:لبَو ليقلميدشتلا لع ميل ١
 ةرعمتكلاك ةحاسلا

 هم ه2 «© هب تم د2 - 25ج دع

 الح هعسوأو اراجهنماو « اس صو الخأ فال هوذأو

 و 2 20 02 93ه وو 01

 لمحو هعيطئشلا ىلعءا محو مهةلخ مهل و مهلبح قا هلال يحبو لوبجول.بأعجلاو

 هلتلمح وهل عى امو لصأو هّمعسط شا اهل مح و هلع عبط ىأ الا اذ_هىلعنانالا

 لو: برعل او لاق لام- اه هج وةقلذلا لكل ابلعث لاقو هل عاركنءمتفلابهستلمَجو

 لاك هلاَمجناَنَحامهلوةفبيذسهتلا هلوقصناذهونونجاك هاج ىأ هلاَبجَقاَّنَحَأ

 ىأاهنكسي ىتلا لاما ىأ هلابجهنا ْنَبآمرغلاكو هسة ىأهنادجهللا ند ءانعم ىمصالا
 2 3 0 1 : ِء
 هلع تقلخى ا هيلع تلمح امريخوا هريس مّكلأس اءاعدلا ثددح فو نيا اهيفهقئارثكأ

 ميطخلا نيسيقلاك ةقلطلار تكملاب لاو هيلعتةبطو

 فّشقالولبجالذ سَ 5-3 اهتلحءاسلا لوكشنيب

9 0 
 مجمعااودو لاق فلاب 1 ءشىفىذلا ىربْننا لاك فورضل لوكس لاك

 ”هلمخسلاو معلاهلقو ةقدْلا فّصقْلاَو العا ذا ليي ليو هفلسمكل جن معافا مس ءاوهولاق

 لجرو لنهَلاو يسنلاولرَعلا ىأ هليل ادم يوثو تدليجو لس ىهذ تاب لاتي ةظيلغلا

 قانا عقحا لوبحياامّحّتالوِمدعال_برناكدوعمنباثيدح فو "هللا ظءلغلوبت

 دئاصرك ذىف تيمكلا دشن أو ةغينح لأن ع ىلا فاها ماسلا نمللاو
 س مهو

 لج عاسمالوا زورا 5 ةريغح تأ ود ؟نماببلا ىدهأو

 ىلهأ ادوسالاوبأ لاك مضض !لمداو



00" 

 (لبج) ماللا فرح « ميلا لصق 0

 ٌىرهاتدءدسشنأو عرق لاح ىربنبا ىو برطضااذا باقل اّبَحبو لاقي اكءاجو بهذ

 «(لبج)) ةىوقب سدلو لاههنموتثمالابنا ليقدقو «لالثا هَوَح نم ِبَعلاَء سلا
 ٍتيِحاَنَشلاَو داوط لاو مالع”الا نملاطو م-ظعاذا ضرألا دانوأ نمدنتو لكلا لكل

 و مه - هم ا  ؟وم م >2 و ع

 موقلا ليجاو لابجولابجاو ليجاعجلاو م آلاو روق اون املا نمو هفدرغتناو رغصامامأو

 قشنملا ودّدملل ملاو أ هراعتساو لمح ىناولَخَد اواو لما ىلااوراص

 رهدلا سمانا هعمط .ط المش « رتمس نا دعملا هالو ذكرا لبجلا بجو وق

 وو للا مالي قدا ذا لبا ارعالا نبا هعضومفروكح ذمود و رهدلادا ارآوأ] ح رشف ىذا دليم

 «ةلم جو لّمحلاهلمحو لي وطلا قيقدااوهو لُمرلا نمال-فداصاذا لمح او لي وطلا ضر رعلا لسلة جو سريال
 ىلا هما سسأتر مكلف
 و ورح اذا م ولا لمحأ النخل ىتار ةاملا لآ 7 اهيلعَقلُش و لبجلا هتقاخ سسأت هسفتمو تكررؤلا ماع لمح

 ىَتعالا لاك بسلا ناكملااوهَكَش

 تلد مءاقلك د ةلبج ىلع ماتسسلالاطو

 ىأتأ> كلام ةمركع لاف لات تكيف[ ناك ادخل ادلاخ نأ ةم تدي

 لعمل همفثل يحتال ىذلارتتصلاوأل بلا ىلا ىَضفااذا راش لسا مهلوقنمتءطقنا

 فورت هاو ءاكحاذكعمد..نبالاك ىلا رعالا نيا ن نع المح هتدحو ىلسحأك هتلأسو

 هيلع تعصر عاشلا لسحأو مهملاعو موقلا دس ليما ارفثا هتلحأت هفلاقي نأ اذه

 ىلرعالا نباءاكساهاو أملك انالٌسَللا لما داو هنموهو هنم لمح ىلا ىهتناهنااك لوقلا
9 

 بايضنء سود سادشنأو
 مص 85 وو مهوعزر رونةم

 ليخلاة شا يداك اًسدمحوعدا »* ةيدابو راسا لك ىلاثأ

 اهدحأ ناعم ةدع ع ىلع ل لسملاة شاى ربْنبالأق للا ا كدب ىأ ىفاذك ةيدانوراسيأ هلوق

 01 ا باش سود سلال هتناحا ةعرسأ امام نوكيو ىكتنفلا اههبدارعنأ ا هسبضت# ه.نك روحو لدالا

 هدعلو لمح اةئيا يداك

 موو دو سوم سل < هول ست د ةمإا 7 هةر

 لدهسم ريع سب عاش الا ىراع * هنباحي لانه هومهع دب نأ

 رخ الالوق هلثمو لاق
 وو وام و هم ةسرول هدا اس .

 الابحلا مهل وعد توعد »* مام توم دلال

 ضعب ىو هائارال ىذلا عباتمل ةَمالا لجرللال الثمىد_دااوهىذاا لداء برضب دقو لا ْ

 لاثمالا



 كاسات

 ني تكاردلوأ امن "اي ءارسضخ ري "لشلار عش يم ةرحاو ىلا عمي لد اوال ا

 اذا لاجل احن ملالعفا لالتخا نوكينأ زئاجو ىرهزالا لاكي, دعب ةزمهلاوءايلا ترخاق
 ا ل وو او نر صلاح

 ٠١١6 2 (لاح) ماللا فرح« ملا لصف

 9 "ىلع ٌتحْناَكلام « لسْالاَلاَمَدلا دوعلا انين

 ليئلاوامك ى «ساريس ناك ذاق لس ر تنور هلتانوهلسقو ضرالافكمةشي 00 تالا

 ةدسسا نمبر ضوه لدقو قشر سانر فنيا هزالع جو ول ل

 ا هنأالا يلا قروكه فرو ليلا ةفنحو: ل اقو تيد
2 . 0 3 7 8 9 1 

 هلوةد للك ضرالا ىلعريضد ى>كتشبو اد_.عباناهذ بهذي ضرالا ىلع شرف هنانورصقأ

 ى سو

 تامالا نموهو ءاممتخ عض ومى را يي تب .داكيالوراّصقّبانأ اوةريكح دقع

 سلال هنا لاسقي تاينلا نمبورمض ليلا كارعالا نبا ارانغص ردت

 ريغب ةفرعم غمس اذان فتش (لاخإ) (ميجالطن)

 زحارلالاق باعث نعةريخالا مالو فا

 هل ةدو مر «*29

 بكرا ءامْضَخنعْفرل عيد 35 بدا هيفالأمب فووردق

 فيرطنبذقذمزب سق بدلا باعث دنأو
 هلاسبو أحب كلنم ٌتَكَراَشو «* هَهْمَقلاباَمْعلا كب تقلَحَو

 جاتك لاك ماللاوفنالاا ملع لمدخل ىع عاركل اهو كلذَنمةقَشم هليق
 لأ ملراتفالاّبحاصو « لسيعلاك ولا اذَّنعدَي

 يضّلاج ىرببالاق تعحاذ لات امَلءعبشلا ىهول ابطا فاولاف حربا
 ثعشم دشنأو في رعتلاو ثدنأتلل فورصم

 عال هينْيقاَلامَ -أ اهينب 03 و لاس تءاجو

 تناكناوةزمسهلان الة ءاملا نوكرتيو فم ذن<تلانللمحاولاق ا :رو ىوهتلا ىلعوبأ لاك

 ءابلا| وبلقيلمهنأ اىرتالا ةفوذخما ريغ ةنيملا هل ماعم ؛لماعمةمنلا ىفةاقسم ىهف ظدذالا نيت

 2 * لكن مْصَّصلا لأم ولاق توكسلاة ىف ءاملا نال ا اهويلقاب كتل

 سقلاىرمال اوهتزو لاك لولا لهولاوعّرتلا العنا نزول الخجالاو

 لال هن وُحنمبلعلل * ىدحو تاهرهدق طئاغو

 لال !لصالا ى فهن" ا ايولقمنوكينأل | لوقل اذه مقتبل ىرهزالا لات جوا نمدلدأ



 لدالا ىفاذكهدحلاو هلوق

 ئراآاسوماةلاىفىذلاو

 عامضلا لوثو هدعن هلوقو

 رطناو لصالا ىفاذك اهلذ

 هحدقم» هيك رجو

 اذكعريعملا بنت بارحهلوق

 ىفاكبنقلاو لصالا ىف
 بدضق بارح سوماقلا

 هلوفو رفاسلا ىذوأ ةيادلا
 هسْضقءأع و دوه ل #.ق وددعب

 رطتافاضي لالا ىف اذك
 هددعم هءةكررحو

 للبت نيلالضلاو هو الر ااا 23 تا رامثن 7 هتادن اقع 2 0 وهو ءفم - هةمدوع مو

 هاك لآ ولا نبل الضااوهىنيعلا الا فرعي رالىزااوهو نوتيلا فرص اللوم
 اح ولف كروس ارالز رلاولؤولاهلاقي للا ةعاسب لولا (لونإل ددعقود دعق باف

 0 45 مو

 مس اذارثلا نم ري ريستكلاتلا ولا 5 تقلا او تعقجا لأ تاون اوثتو مرمش1نا كلذكو هظذان ف

 لامونان صورهم 0 + نمتءاجة عاج ى أس اثلان هايل ءوثمهاو ةو ةنامكلاو هلا

 ةولعا ولالا اوم اوقلا ملغ لود و دارؤعاو سانلا نمةعاجلاتللاوكلاَو لكلا نمرك ٌداالْوُدلاثدللا

 بالا هملعلاتناو اديها ؛رديزظزكو م اطول رهقلاونرضلا و

 الريان جز اده ثد دف اوُصْنا ىأ هحولك نمسانل هيلع لاقي ٌبصْناىأ

 هانالاىفامّيصاذاالو كوتا ”عواطموظوهجو لكن ما اويسلاو اوما ىأسانلا هملعلاُ ١

 لولا بارعالانبا بلع نع بشل عمت ولا ضم ارسلوا ةعاجبالَْنلاو
 هيفا داذا الو لودي ن الفلا لاقي قالا لوثالاو نونا لوثآلاو نو.كلالوُتلاو لكلا

 راهم

 ثىللا ناويملا عيجي فوه ذكتولاتأ الو لولو ل يق مكهسا ذاق مكس لونوُنملا

 نوتجوهىرهوأ ال افو هلا اللولو ارك ذاللاقيءاشلا ىف نونجهبسشكيركلاءلَوُتلا

 هع ىوءم ؟

 تيمكلا لاهل وثأس دتوءالوتةاش و اه صف ةريدّدسَتو غلا عسبتت الفاشل بدصي

 ساطأ بندوة فرخ الو * دم ضخ ىلعامآلا قط

 الو لوثدقو ةاشلا سدصب نوذملاك :وهليقو ًءاشلاءاضع/ ءان راسا لوُدلاهديسسنبا لاق 1

 ثيدحفو اهب ةيصختلا نعى دقو هالو مو لونا شكو هي وبيسة بخ الا كح لولا
 ل.قواهقدعهنمىوتلي نونملاكْمسغلاذخأي ءادلوّتلا لاك ءالوّدلابىكضب نآس أبال نسما

 تلباو لمملاو ريَظنأَو ةرصنلا «ىطبلا لوثآلاو هنمْرَكْكا سور واهروهظىف اهذخأيءادوه

 نعءاطع لأسم نيرا « عاش لوك فس 5 قدزرفلالافاهلفسعابّصاا لوو

 هئيضقوه لبقو لَلبا بيضقفاءوود وليا قةغللوُا ه:مأضوُتبال لاف لبالا لو سم

 ناسفالا قلاقيدق وهسفن بْضَقلا وهلبقو روذلاو سلا وريعبلا تيك عورتا «(02)

 ليلا دريعُبلا ِنعبا ميلا الا وايل ١ ةوربثا قتعارا» و تالافهما و

 ع 5 28



 44 (لمت) ماللافرخ ٠ ءاثلال_.ف

 اهقبأ آىأ قلما لع 2 ررضلا نقلا لاقي ةلامود دلت لغم و لو امان امانس عي مان

 احن هنف باش دعم مث يدحيفو هريغو »املا سقي هلام ةلاُث باي دس ولا و بذا

 اهمالك ىفبرعل !لوقتو غلا دب رة هكلاقلاو وعز رلا لام عجم ود لال اهلك

 نمسك هك الا قوف لاقل بك أ أو هقعلالبقىصلا قمغأ هَعبلاانَةَممْلا تاك

 اهلوقو بالو لتكأ ىأ ةمتلا لبقّىّسلا قي ا هلوقو ةبسط ىشل قو لبالا<-.ءلع

 وغلا هوت عمبلايدارأ لبق ا اهل لامملوقت ةكألا وف لاقلت كو

 اده ىلع ةلاملاو لالا هدمس نا لاك اهججالادحاو هلعف.ن الا ةوغر املا نا بلعت معو

 لاق م هلم أاناوموقلا تلمح زربنبا ان ام اعجرلهؤ ديبع وب ًامأذةبكوكو بك وك باين م

 لاقيضْمَلناو ماعلا لم اوهنلانوع رشاماوقوا اًغىأمسملالان وكيت هانعمروصتمونأ

 ثانغلا رسكلالاملاو ماّقملاو ضةلارادىألّمل ارادت الفراتاو حر اخ ناله

 ةعيطللا لاك مهرمأب موقيمهل ٌثاَمغو مهد ىأن الف بلاست نالفو

 ُكلاَهْلا ف مَضعاَتلاْلاَمع 3 هنافحيرنأامنشحننال ىذف

 بلاطو لاو مه رمأب ماكو مهاتسو مهمعطأ الع مهو مهئايغى تيل لات ىلايعللا لافو

 لسو هل [ىلعو هءلعهتنا لص هللا لوسرأن ديس ح دع

 لماراللةمصعىئاتملا لات *« ههجومامَعلا ٌقَسَتْسِب ضو

 لغيامالكلان مةيسشئاملا تلك لاش و ةد لاف ماطماو انغام رسكلايلاقلاو

 نيادشن أذل لفك ليلطت لاف و ءاملانمتب رشءاملاوسنوكي ىأءاملا نماسهفاوجأ ى ام

 ىذهلاريبكى الىرب

 لش” ىاهسقرسيلاصح « ةيوهيض لعاب صتولعو ظ
 َتاببصلاهأَ 0-1 ومةعسسو مايضكأو 9 < الاانا تقارب رع شو د>ىفو ٍ

 لئاملاو هبكشم فى رئااهلم اطول رخل 9 مهتم قي الصأوسول تناك مهل

 لدقو ةسفيرد1لا هل ملا ليقو القا هتدحاوثركساىلعهاملاّلسهأة راقي ىلارتافضلا
 ةلامودو زاخغاننوك. ريغصرئاطتليغلا او دئاهولاو ضل او نم ارغلاهيفىذلا انبلا هللا 22 9 هع

 دك ة دما هبنفإ همو

 ردك دل جر( لتنث ) ناو دوما بسأل مهلادرألان منط |[
 هما عض

 سقلا و رما لاك فورعم لبد > نالبتو ضرالا ىلع طاسبنالا للا «(لغ) ٍ



 لصالا يفاذكه هفةكع هل لوو

 لُمىفو هلثمىرو فق أسسو
 اننلروسو ةفكتمت ياهلا نم
 يدعم نأ ثيدلا

 (لع) : ماللا فرح « ءاثلا لصق 4م

 هللا ةفنارطقب ةقدصلا نماربعب لطهنأهنءهللا ىضررمع ثيدح فو رسكلاياضيأ هلم ىهو

 ميملاوءاشلا عب ةنرقلا قمديعادبعلاك و هردصف ملا بِرَصَفهك امك ار
 وموو .

 ةكِلَج ةًأرماهنءاج هنارخ رخآالا هي د_حىفو ءاقسلااهبنهذيو ريسعيلا| مباني ةق رخوأ ةفوص ا
 هه ب خي

 | ات اولا بابشلا ضان ماذ-هتلاقو اممع ارذنع ا

 ةراصع

 اهلا ةمقب لاول عجلاو ضيا ةق لاو 4 6 |[ 00

 7 ةماكارا دبى ال مراد ارادام لاقي ضْفلاو كسلا و ةماق الز لولا ءارالا ىف

 هج 9و وع ُ؛

 ا * رمهز تبدل أو عالم ناكمبلعث نعىبراغلا ىح و

 5 ةماق اىألكولم 2 »* مساوكلاابتلاَلَملا نكساذا «ىذهلا ةماسأ ل كو

 ليةمنا لاق ىلإ ب وسرد اقلام هعلاط ميدقىأ لمان

 لمان فيس حاول كو * لحسابك نم
 هما سد

 نالفونم لعقيا مهل أوق ن وم ىف قي هن اك لاَمَصاددهعلا عدقلا لمان ىودالا

 ل هاقس لاقي و عملا ملا ضلايلاّمْلاو ثكملالّهلاو قى أمهرادفنالفلّدنو

 0 لالّدتلاو تيتو قبقعقتاىذلا هنأ ىَرثو ىرهزالا لا مادا
 جو 5و

 لاه عقتتسلاوهىذلا مالنا نههنأ لدقو يرتاح رتوم هديسسنأ عر

 ىلسلا ساد من سابعلا

 لَدملا مهنا لعتلو * ما كيوُفلئام نما

 تدعو عوج تلا ملا نملّمارمت لاهو ةريشملالضفأل لاو لالا وهو
 55ج

 نبا 1 هولا عج لالا هتضو هتريسهتلموهتطصأ ماعمطلا تلو 6

 هو 9 هس 50

 در رمل اكن إلا ةوعر تايشدبو هنو غرو قيقرلا ةضويلا ضابي هلاّغلاو نبل ةوُعَرءلاَمَلاوءدس

 غون اص هةموو

 اعنقأنعب رصلل هبردشم يَ 5 هلأ ةلاَا اشرنا

 7 .ء -- 5

 اذتناو دررمتن دشنأو. تناك امَتوُعَرلا هل سقو. باحاذانذلا ةوعو هلام هدنس نا

 : مشقة تفك ةرهزالا

 ارت امين لاق زالت لاقو 3 امام كحق

 رعاشلا لاك لاكاوبلا
 املأ ريب ويم

 1 وإلمأل 1 رطل 5 يحب درع عزمنا و

0 



 3 (لث) يحل « ءاثلالضف

 اهراجرّملا ُباَتنيءادرع هيفا ضي الا هيف سَعّدمو ش

 50057 قس دما ض و1 |قءاملااءاقد .ةناكلا دن درب ىأ

 ملاكم ىتا را نعت قلى يع ىثش وتل عجب يقل هليقلا تلقب

 هنباو ارمع في ةمرلاوذلاك نطبلا فق يتبارشلا وماعطلا نمسا هما 2-6

 ْ لادا اهلئاتنمو َ هلي ميتا كردأو

 ل تالا لا نما ماضعأ واهم اعمأ ىف قدام ىنعد
 0 وم

 صا ةنوُدلَدْعَب بْصلا *باهق ل ةىوطو

 بارششلا هيفنوكءاماضيأ ليلا بار ئلاوماعطلا هيفن روكنامسانلا 2 فاعلا لاو

 ءلّملاو اناَرَش ماعطلا دعب تاك امى ب ارش نمءئشب ىاعطٌتاءاملاقيو شاى كلو برهشين أل بقماعطلا نما لكامىأ ماعط نمئذبهبارشل امو راسجلا فو

 هترقب أى أذل تامئادقو ليقع «لكف هريغوربعبلا نطيىف بارشلاو فعلا نم نيو

 رسفةَمدصْوار رعلا كلو 0-0 حباسعلا لاه كإملا دبعشي دح فو هتيقبالشت هتادكو

 نمناسنالا هرخدياموءاملاو فاعلا نمةيادلا نطب ىف قيبام قل لصأ لا ىوّطْنماهمل

 ايف لاو بارتلاونيطلا نمةمك لا لفسأ 0 احلا هيلارسس عملا هو أ ماعط

 رقلا فور رلانيط ا . ور ىلاقلا لاه ةمووخم ءاثلا وةفنكاس قد وّسلاوبَملا فو

 وينالتز هرسكل امل 6 لازقلا و دسعى أن ءمضلابو رمصنى أن عخفلابقب 08

 ىَتعألا لا بارَّشلا همفذخ و ركساذا لع

 ع ملا براّشلا مسبق كواوعس « اولةدقوٌكرد ف برشا تع ظ
25 

 وهءوو 6(
 هنمدخ ادق ىذلا لف ا هانمع ةر#ت لع ةزجا ذاق 00

 د .ةردوا يباىلاتقلطلا نا هعمتلاىشرةييدخ يما ثدد_>هنمو ركسلاةبارنغل

 لاق 6 حأرخ 2 0 ربنا هامل

 : مهد مد
 اهم مثار القس اق طناوأةف وصلا ياش 0 -لمااو للا 3 علا

 رع رسوب رااثلاك عارك نعىلوالاءانقسلا اهبن ديو برجا

 3 -ِ 1 ءءء د 000 -همد قو عى 59<

 لما ءانهلا ثا #2 هلعسو نجاءام لكىف * هل طر مت مهضارعأ هيوعمب
 سم ٠ هد »و

 (رسشعشلاب برعلاناسأ 1 )

 اذك حلات اك ام ىا هلوق
 نع ةفرتاهلعاو لصالا ىف
 ىعمة يذم وأ تد رس

 يعم هاررسو الذم تاوانت



 اذكورسلا او هلوق
 رسسعة سرت فول _دالاد

 لست عداباو ىداولا فو ةرضصلا ىف هامل نم ةسبقبلاةل غلا قار كاىرسلا فاو ىأ هلوقو فاو لدي ىضق“

 اًضيألصالا ىفاذكا هيفا

 هضم هبتك روسوراتاو

 1 ىثرع لثيداك لاّقو هلاح نع ل سو مانا ىف ىور هنعهلناىذررع ثندخ ىو مهكل اممدهى أ
 02 ا مس اور سس

 -هو

 ٠ انني 0 شوا كه لّداَذالسرلل رضي ل -موهو مده ورسكب ىأ

 ١ ا نآديعلاءب ص تدنلا ىاشلاو به عع شر مجو ءلول مال ةرسآل اورنرمدللا

 و و ع 024

 دشن أولد هر و ءلثو هبحاصلددقف مدخاذاة للي

 و ةاؤو و و 52 د هود 7و6 وو+<س 7سود»

 ماس امان ءلتدقو 3 هلوخريطلا لجتت ثوغي دبعو

0 2 
 1 هسشدخب ىذلا شير عل ادراة ندم منان كو واكل قيمر قمان هد اكمل

 | ترعأىأ ءوشلا تلد هنملوقتهحالصا ره أهّدأو هرسكو همده:ىشلا لو. ٌلئدقف هللا 9 ع2 9 - 2ع يي 5 ما ََ 3-0
 | مه 2 عمد هس هموم هم مي هممعم .ا همقع 8
 َط م ارنا 0 وا اا

 ومو 17 0

 انرملا رف ىذا كلذكو تدك بال

 : | اذهوهدسسن الا ده بصنب ولا هك ىلعكورو 5 دم ثلا هيرآى علم 2 ه7 # وت سا

 ا ممستحما َبارتلا لَثو تاررفاملا لدن ا ىتعتيالث ار عم ىذلا لكنال ىوشمال

 ماك

 اي 07 هم مة

 ا | متي هلا لشتلاو رفا دعبةسوبكستىأ لواساللد هتلهاذاحامتلا فو هرف مدعي
 لاقي ىارعالا نبا هييعا مدلاوكلاسم ناالتلاو ريغصلاكماضي ل لتلاو نيءاثا

 : نوكيرقلاوقيوسلا وبلا ةليفاوذللا 060 لهو قمتي نأ ذليل

 لالا ة ةفيتحولا لمح لقلاو 0-00 هدا مقص وكي ءاعولا ف

0 

 امم اياتلدشنأو رخد.هنال

 اهل

 ليسو لة ىذسبكر رخال * ةراتو ىث وا لهأ ىعابوو

 .26 اكءانا ”ىأقواءاقسلاو زار وغم قيبل بقلا هاملاةلّقّلاو :ليقلاو رلَملاَو يكل
 5 ع3 سود هو توم

 8 هتلاثتراكئ الالم اآدقو ثاكء وشى ل_لقلاءملا ا م يلوْماَو

 00 لدعو ”ليكرفلاوناردغلا فءاملاةيقبالاسقيو

 اسباب ىرسلا او 5 ليقلا نانا
 ئئآ

 بدؤذك 1لوقهسنمو

 نيعدمو

 4 ا هيف هلالعأ ذا اثرت ارثبلاوربقلا ىف بارتلا تالا يو همئاوجد تنم هرسكو هدم هكر رح



 49 2 (للثر
 يو ا ا

 دقو سانا | نمةعاسجلا مضلاب هلُمااَو ةريشك هلثتالفد:ءليقربولاورعشلاو فوصلا غةجااذاف

 ماللا فرخ » ءاثلال ضف

 ني رخال نمل يو نيلوالا نمت يزعلا نيزتتلا ىفو :هيلا هذه ترثك اذا لشيوخ

 هقلا لزنأف كلذ مس لعق سفن رختالا نمل يلقون لوألا نم هلت ةروسلا لو لن ءارغلا لاهو
 ءالؤه نم ةقرفناتقرفم» ىنعملاو“ الّؤه نم هلثو هالؤه نم هل نال مهن يملا باحص أ ىف ىلاعت

 ىلع هلوسرةمذودللا هذ مهلنا تار لمالك سلال ار كلا لاو ءالؤه» نم ةقرفو

 نم* وهل اومهاردلا نمريثكلا او مضلابسانلان ءةعامجلا دا مهلتوممهلا أو هفزايد

 لفسأن ٠تحرشأام يلدلاو رثبلا نجري كذلا ب ارتلاتْزعلاو هيُلطَتي اللا فل هجضنيط

 ىضىبنلا ا ثيدللاىفو .اهبارتنمع رخام رايلاتلتودلت هيي رالالددق و نيطلا نمةّيكرلا
 |1082 1 كوس هل ا 5 0 5

 لشي دارادسعو الاه مولا ةعْلَسو سرَدلا كوطوررلا لت الثىفالا ىجحالل اق لسوهيلعدتلا

 نوكي ام نضرالا نمركيلا لاوس نم هانوكيفدسحال كاع سل عضو مىفارثب لجرلار فت نأرئيلا

 لاتتورئيللا رح هملعد> أه فل خ ديالا ل ميرخلاكنوكيوامبارتن فب رذياموهورثيلا هلت قلم |
 سم سار و

 ةيمألاه ءاجو تهذفراماذا نارتلا
 و 6 ءءء »2 موق -- ةوسمو رت 5و ةهريارك مدصد

 لاثشارب "اهم ترتلا ىرت #* هعقو مالا فحم نا غن هل

 2 اني 42 دو 5-2

 نع الاب العأ لحرلات 1 كالهلاك ركل لاثل اهديها 1211111

 5 5 : عم تاع هم

 ديما لاق مهكلم أ التم هاش مهلتو ىىدضالا
 ماه )ةدمر 8 سس

 لكلاب منش أءادصو # لصدام انقاصُت

 سة معو

 لاف |موعر يجب انغأ ىأرصقفسفلان التعجب للدار لقاء كدربو كالهلابفأ

 ل كال_هااىأ ء«لثلا كوش ةوشت نأد نحارلالاوو لوالا يصعلاو هديسسنبا

 - 00 ع - مقال هم

 وهلاتومدهلا لوف وهو ضاقت عقد ظلالا لبضأو ة2ناؤهوهمد هاني تسلا

 ه سو نا

 حيرطلاق ئى ينساب طقاستومدهت

 هم و هل.

 ةراغنم ٠ امسح نة باق

 »و 2 و
 و مَ ووس 59و

 نبالاقو هللاوإت ًاوءرمأماوقل انو بردتلا فو هموقرم أ لازو مدصهالل نالف شرعلثو 1

 يبم# سول

 لما رآلا ضرع بووك 4#

 رشهزلاه هلاخ توضدعضاد : الئ هشرع لكديدد

 لوس هد

 لما اهمادقاتاردق كايدو 0 2500010103 نادت

 ةوعمو9و

 مهشرع هللا لك لاقي ىره وخلا موش ل هع بهذاذا موقلللاقيو كلذأو مديشنناك

 مث اردلا نمريثكلاهلئااوهلوق

 سوماقلاىفاك اضيأ عفتو

 ها

 ىاذك رسال اعرحهلوق

 ةرامعفت سلو لصالا

 ىلأ ةرامع؟ىهورثالا نبا

 : هأ 0

 ةرابع لا لالئلادارأ هلوق
 ةرلثلا(و)هحرمو سوماقلا
 للث )حج "كاهلا ارسكسأان)

 ىذر دسل لاق (بنعك )

 ىأ تيبلا انةلصؤ هنعهللا

 هميفق هتك ها تاكلاهلاب



 امهل الالثسوماقلا ىفداز لا هلو

 هنبح رصتسو لالسو" نبك

 هتك ىف ىف الاد تءىف

 .يءيعد

 (للث) ماللا قرح #* ءائلا لصق 44
0 

 مم يهم هو

 بطلنا ورهدلا تا ١ سرمض نب در »* بسس كانسعدب ملك
. 

 ااه درب نمهيفءزح الصيب فورصمرتغل مك اًثمدشني نأ نسامقلا ىوقأ ذيب لاك

 لاقيو همادتلا هاك ءاواهداوهت ااهلكش أو: فرصلاليك اممىورىذلاو ىوطموهو ناعتفم |

 0 رب ةادشنا ةني سا اولل لاق[ ةلكمتادلاولإ هر

 ْ ةَيلذالن موبار 5 ملكيطخا|لاول كرم 8 ره را و كوالا 28

 ١ | تولابهيلعاعدهت *اكدلؤولا د عفوت ندم ىأنمأ نحيت اعأ ض عب الاف هنأثد دخلا ىو

 ظ توملافاذكه تنك اذادار ًوأءاعدالكهملعءاعدلا اذه ٌدافد لكم مي توملاو هلوقوأ لعفءوسا

 أ دارا لوسيرفلاة نبل آى ءىرجت جلا ظافلالا٠ نهدنوك,ن ارو و لاك ًاوسدادزتال: :1كلريخ

| 

 رهز نب بعك د يصق هذهو هتلاكلتاكو الا ديت رتمولوقكءاعدلااهب |

 اسال <صسعس مع »طع

 | هديت اهدلو تدق اًهأر ا ضو ياني عجب نرظدلا# «ليك نم ايوا تا 35

 | ًاوهو لوكتشعلاو لاكشعلا فةغا لوك الا الاكالاو ىايعللا نعوذه لعّشلاابف 2 ذقلكشم

 .٠ 5و 8

 ورعو أ دشناورسسلا هلع ىذااحار :دلاوهلبق 3و زعررامّملاهمف توك علا يلا

 أ أمالاوءانقآلا "لي وط 35 لامار كرام »ع لئاك اول

 0002 عادات يودع داو ةلضفلا شو هع 1

 لاول مالا مودم لاا * توك وكنا هتاّذاذا أ
: 

 أ ةرثكوأ تناك "ل يلق خغلا ةعاج لئلا ةدسسنا 2 وطول ةعاسجب للا 60

 0 ا ماو الان م عبطقلا ى هليقو 1ممريثكلا 2 لءقو

 لوح نكلو 100 ل ىّرعملل لاسقيالو 6 امنآنطلا

 08-5 كلذ ماو 1 ممل ةان 0 :رعلاونأشلا تعقجا اذاو 26

 ا

 أطقف وصلا او عدلا ةعاب يارا لمع ارب همأ نكمتلذي واعمثددي>ىفو رديو

 ئحارلال اق فوصىأ هلو فوصلاىث لادا لاقي ديردنبا نع
0 

 000 لسبملا هللا ل طر * لوف رماد نورقدق
1 ْ 21 5 3 00 

 : .١ سعه وراه نم بصي تسول :ةبشام ملا تناك اذا نسما ثددحىفو

 ٠ ا 9 3 1 ها 0 3 ١

 | تعمق>ااذارنولاو روغلاو توما ةئا ليسن ازاكمتلثلانفوصلا ىعسرمثالا نبا لاه اههيكو
 ع «#م اس هم <

 ”لةروالالو ؟هلثرع شال لاشيالو لانك لثءلجرو م الا نوداهتمدحاوللاةءالو

 كه 77ج سبا



 هانعف ةيشنتلا طفلي ناك اونا نال مكللاقو هدا 7 رزعلالي هلا

 و ه5 ع7

 الاَذَق ةلسح ردو 03 اهو دعتل 00 اةممو
1 

 دحاولا همفركي عض ذوماذ_هنالهعج ىلءةيردق عمهدرف هناك :ريذأ ادارفاهنسسحأما اورنُد

 عض هوماذ_هنال ل بأوناًيشدلا نس> او همهلوق لثموهل ا واهو نانا نسحأ يمل قك

 مهلجب أو تاقل كلذالولو هلجبأو سانلا ىف ىَقن> اوه تلق كن'اكنفانلقاك دولا هيفرثكي

 كرام ىنا رعرخ ىف لاق هنأ لسسو هياعدتلا ىلصىبنلا نعىورو تيذهتلا نايسقلا ىلعالجت

 لاو ةرئعلارك ذ مدقت دقو هنلعو ل وزعهتتاناك امهلعم قر وهلا ِباَكَن عدلا مكف

 لكل لوقت ىرعلا نأ هّتلا لص أو لاف ليقّتامهب لمعل اولا ريذخلالا نالت اس تلعن

 ضسف رلدأوامهنأشلامسختتوامش ندلاماظع 1 نلقاه بقلق 7 نك نرقفو

 ةاعتلا يشرك تدرس نوصل ماعلا

 رفاكى اهتيعاك دق * امَدعبا دي العتار 0

 هللا ليضغتلن لقا“ ندع سنالاو نا ىلاعت هللا يواذقتز 0 0 ,زعلا دس لاقي 5

 ىرابنالا نبا لاك هباصخىذلا لقعل اوزييقلابضرالا ىفئولخن انا .ىل اتا ىلءامجأ يا لإسُت

 لاقتثأهعجيو لهَتلا نععلتلاو اهيلع وطرد ا سنالاون علال بق

 اهعمس ريقلا لاوس دحىفو سنو سيفو هبشو هنو لو لتسديرعلالوق فزجمفارجو

 نا (لكن) ضرالا نافل 7 و سنالاتدمثلا نينار ةرمشملا نعوم

 ةأرملانا دقق ىفلمعت سبام رثك او بيبان اد شقي راء لكت ااولكّشلاو كالهلاوتوملا

 يك حامصلا فو امهداو:ًارملاول+ رلانادقف فل معتسي امك أ امكحنا فو اَهَحْوَي

 000 اي هو لعشر د هلا هاك تدقو اهو متاكد ىبلا لوكشلاو اهدو

 ةأرملا لوك اوكءااوءالا كاذب هدفا اراد. سن الاف ل اوكشلا ل مالفايعللا ىدو

 نمءاغ دريغل لكشم ىهو اهدإ |و ةاكشم ّش واهداودارملاتاكسشأو نادل انل-رلاودقافلا

 / ةمرلاوذلا# ليك اسوس
 هو - هو

 حولنا باص نملك ام »* 0 0 رغلا تامصشتسمو
0 

 لظخال الوقو لاكبشم مجيهناك ,



 حاصعلا ىفىذلا رفح هلوق

 ها رفع لدببكرب

 اذك ل_>زلا ل_ةثوهلوق

 باب ند لصالاىف طيض

 نمهناسوماقلا ىو مرت

 لاكهحرراشلا#حرفباب
 لةئام ىراملا مف ىف ظفاحلا

 فاقلا مظل وهض درمان أ

 لاف حرفكصاانيشا
 هسدعصم ما اطقسةضسلا ىف

 (لقث) ماللا فرح ىء ءاثلال دف 4
 إ

 نأىلوالا ناك ت هذاا ليقانمد_>اورص:ى أل وةكلذكو(تاق) رصنونأ ءاكح درو هةنؤمىأ

 طاسبلاااهبلقتم ةماشر لد او ص.صخملله-والفالاوهريسغو بهذلا ليقاثمدحاو لود

 000 لي ان نناوقزف ةقردتلا لع لمكو 1 ا تاذتازرلاقتوب لافكم لاش ةأ ماو
 8 ا . -. 2 2 5

 يضيضسك وهو لقت هيف لاقي ولج رلاكاذكو فة لفه سا
 5و ى هم اه واتا هوو 37

 لقا لان «نوزومو برغو 01 ةلاسيو زعل |نسا كفو

 1*4 و مو

 دسللوقة فينو ار سفدهيو ء ىطبلاقتريعيو لقثوذ ىأب سنلا ىلءاذهنوكيدقو

 أي 0

 لالا دس لاكر هلا نم 5 هيدا ره ل لا تليف

0 

 رظنتلا معقراذا كلذو هت ا ةاضب ًاًداسلاَت 1 عرار اعتمد ل ءاَنقيو

 9م

 هيفنال ايما دعو ضرالا ىلا مْ ازيزعلا ليزنتلا فو قدم لاو هتف نماهلام

 هس م هاه 2 همه

 اوضهنتسام ءوقلا لقاشتو هبان نعهحر خخ لب وأرد ىلا, ضرالا ىلا ملقان ال وزع لوقف لقانا
 2 ممل سور 5 5 ا : إم هه 2 مش هِ

 لهتلاو لقاََتملاطوهنأط اللاب ءطولا ف لماكلا نموُطاَملا لهاَسملاو .اهيلااوضولفةدحتأ
 ىربنبادشنأو همّدحورفاسملا عاَتملّقْتلا بيذيهتلا فو. لاقثأ عم او مما عاملا كيرلا 2< و »7 . 2 ع 2+ 3 2

 وم ور د دعم

 1070802 سدت الوسر نب ننانعتبا ثيدح فو هلق الوزغ د ففضال ب

 7-0 "لو ا ا 0 1

 اماضدأ للملا أو نتا لاقمف فة دقو ءا ءاثلا مفوفاقلا كي موقلا لاق" نع نع

 5 لح رلالقتو اروُفوالعثىأهلدث دب قدور مانعطلا لن نم هفوج ىف لح .رلادو

 ديال اف ضرما هلة ىأ القا“ 0 ةضصرف دشن لقانا ولدت وهذ

 الفان حصر رمل اماذاا ابر 5 راجت وق قملاتيأز

 ىرخالا ىلااندلا ن ءالوقنم ىأالقان ىوريو توما ىلع فرو مةنذأدق ضر مال قلى

 . نمل يقتلا لفتتلاو ضر [هلةم دق ىذلا لّهدملاوةملانةسْمتك لاو مونلاو ضرملاهلقث دقو

 هم ع7 5

 تورو ىداةعصااو يع او جنرالات "لما ىو 00 ؟ىذلا لَنا سانلا

 .٠ غمس 9:
 ىو سنألا ونحنا ارق ةول قو هم قس مناف هع يهذهعمم لقب و هلادسع

 0 أذأذ1|]|]|1|1|1|1|1111111|] | 101100111

 ليزعتلا

 ١ || ليقاثمهلعَّولآ م ولوقو هلثمنمهنازيمئشلا لاقثمو لقاوثريناندو صقئبال ناك اذا لقا

 2 00 ب ه2 - 3 00

 "- ىدعت كل: مصاذافايفنأمطاوا يلا داخأ ضرالا ىلا لل -.هثنبرضنلا ىو ملم نعم

 هيرفصا سولار لوس دي ضن سوس 3 نوح



 2ك (لفث) ماللا فرح * ءاثلا ل هذ

 هه
 لّقتو هفريطَسقلعو سنن لك ةد,ىشست ىذلا مالكلا فاسق س كدنأو هرطشةلالحو

- 

 ءاحو هبنومويت.فسانلا ءلقئتسي ىذلا ل قتلا ىمجاليقتالوق هلوق قعمى رمدلو لقانأو لبقتو

 لمعي نأ هيهلنا عام ع..جبو مامصلاو ةالصلاو لالخلاو مار ما نال هيل معلا لعنه هنأرسفتلا ف

 هنال لمعلا ن ههيف هيلع ضرتفيام ل قدلا عم لق هديسسبا 1 الاد هيدؤبال

 نأةغللا له بهذم ىلعزو< حاجزلا لاق هتدوحو لوقلا ةناصرن عدي نك اغا لءقو لق

 اذان زو هللوقاذهو نيصر مالكلا اذهلاقي [مهعفنو هناسو هتعح ىننزو هلل ارا

 هلوقو نامءااوةمك.لا عقوم عقو دقدنأ ل ءقو هده ست تنك

 ديلا فل يقترب هنأو * دولا ىفةلوصوذهنأو #* ىدّتيال نأربغ هبقرَحال

 لد رند ام ئنلا لاَمْنمو ننس 'اديورصيإ بترا ذا اديراغا
 ا 0 7 0 ورم ةيح لاش كن نااجلا ىبانزيزعلا لد : ل ث

 بيدهتلا لد , ل كف ة.لا عملا عجا ربح لاقن نالت

 كر ىف ل_ءجبصن نمو ُُس هعفرد مور نأ ل 20 زوو ه ا رولات
 هلالث ذلافتم اول تدان .ولاق كن ااا ل 0 هلوقىفءاهلا ل_ةءالوهحمارهضماعسا
 : ىشعالا لاه ام ايلا ثدنأتلا بهذفةعلا عملا وة ىلا فاضم

 لحديث يدحلا ىفوريثالا نبا ترو ىأدلَدي هطعأ لاشيو «مدلان مداَبقلارْد مقرا
 لسلق نمناك نى نزولا ن هرادقم لصالا لالا نانعا نمةرَدْلا ةمميلق نمر

 كالذكسدل نر .راشسدلا ىلع فرعلا ىقدن دو.ةلطد ساس ااودنذتف زوةرذلاةّثم نوفر كحوأ

 هسفلوقة ارا. ردلا ىلع فرعلا ىف هنوةلطي سانا اريثالا نبا لوق )م ركنا نيدس خلان
 ع ناك ناو لقأو رثك ١ ًوالاقتمنوكيدقدسنم صخشلا فران . لا صضخ َّىَءناكنا لافزؤجت
 رهوخلا ىلعو كما ىلعو ريسعلا ىلعو نهذلا ىلع شاذ نوةلطي سانلاف مولعلاَولا لاقل
 اذهلاقثملاة زو كلذريغود ارا اوقاب الك ادوهعمليقاثملاب امن .زوراصدقةريثكء ايسشنأ ىلعو
 راب وهودب هن رت مبرور رفا ىلع مهرد عابسأة ثالث ودحاو معد "الا هياتم

 هو : 27
 ةيحلاقثمْد ها ماهلوق عم ىف هدد سنتا لاقو لظررمس عرش ءهيتنو قارس زر لا

 ناسثالا لفن أى هلا لاقهتناامبتأد ضرالا قو تاوهنلا قؤأ ةرضص و نكشف لدرختن م
55-7 

 رايد ىمدالالاق نهذلا ليقاشم د حاولاثملا و اهيىأب ىلاءت هللا ل_ءفىهف ترغصناو



 ىاذك ايشاهنع لما هلوق
 ندع .واعملعافا اولصالا

 رز د هلمدةدملناو ماسقملا

 هديفف# هرمك

 37 (لقث): ٠ ماللا فرح «٠ ءانلال صف 5

 1 هيلا لال اة مقبالا اهيذ د كرت الىأاعز : 1[ تعبنا

 ندهارألا ُتاَنَحا وىداتملاحايص ايو الفان دايقلارورت ع

 | ثيدحفو قب بالا لالا و ةّرعدلك“ ئنلا كلا لاَقكل  لعتنك راج ثيدحفو

 ظ لالا بيذسهتلاف وهوة بلس مابي والاوهو رجدلا لك أدناه تنع هللا ىضررع نبا

 ولأ ق ٠١١ الاول خقلاورسك لاياجلا فيبثالا اد د ربالاِلاَغْتلا فار ءالا نبا لاق

 ضيقت تلا 02 هنمةيشيك ىأرع نم :لاورخنم 0 ارغلا ىف مياس يضعن ع بارت

 ناجح هرَلَشلاولاَ :عجاو لقت ونال ثلا للوقت يقثلاردص لقتل ١ فيلا

 ضرالا تديرخ أو ىلاسعت هلوقو لامجأو للملا :ًاعجلاو ليتل للا لمتلاوليقُلا

 هانغمليقو تيموأ ةضذو بهذ نماهيفام ٌتطَكءارذلا لاك اهاّتومواهزونك اهلا اولاقمأ

 لاف ةضفلاو ب هذاا زوذك نما مفامداشعم ل .ةو مدا دادخ اهلا ًااولاف اهاتومتحرخأ

 لوقو زونكلا ىهواهد.ك ٌدالفأ ضرالا* فان أ ةعاس ١/ طارشأ نمو كلذ دعب قوملا جورخو

 اهات ضرالا هبْتلحدب 5 رمشلا ل لن نمور بادعبأ ءاسنكلا

 تنكوتبملا نمل دمالىذلافي رشلا لح لا اذه زئأاهانو منَ رالا هيتلحدارأ ااا

 ْ )00 الكلام دج طبت س تمول تقاذاف شالا يلقن داوقسا سرافلا لوقت برعلا

 نلمكاولي زنتلافو عيل اكع جلا وبدلا للا لقا مءدَن وع طقساع ان ناكالل ىاءاسنإلا
 ا

 د هلوقو غن الا ىعواؤاضأ . نءيازوأو م-هرازوأ ىعيكلذ لش موهو مهااقث أعمالاقت ًاومهلاغُثأ

 اماقلاةيما بره تتحد وقيل رقاذناكولو ئثهنمْلكالاهلج ىلا قم عدت ناو ىاعت

 | اعب تينا اموت هر امام
| 

 ًادضوقتلاو ىلق كس اع تان: وشل ثفَح ضرالاوتاوحسلا تاكو لانو

 ْ مهفريزغلا ليزتتلا فو 2000 ًواليقث لهجعوشلا قبو خا هلة" ًادقو فضلا

 ' 0 0 0 د 0 دوو <تة-

 ْ مكسغنافو اهنطب اهلج لقتل دم ئهذ ةارملات ل و ال_هقثءار ول ةثئس او نول دم مزغم نم

 2. 22 ع 001 تدس دهدسو#ا 1 37 ٠

 ْ لوةناكلم؛تادتراصىأامهمرهتلااوعدت اة: فرب زعلا ليزنتلا فو اهلج نامتسا 0000

 . َ 0 كنافت دك 0 لل رع
 ٌكءلع قلنبان ا!لحوزع هلوقو اهلج نمتاقثءاهريسغن لةّممْدَأ هاورع ىوذانرمصىأ انرعغأ

 هردقمظع ةهعنم اليقث لعل بوديلعهللا ىل_ ههيلع هلا هلزنأ ىذلا ولا نعي اليفئالوق

 ير 22202252222511 لل 2 ا شا تت 2222-2
 ةاالدو



 14 (لمث) ماللافرخ »« ءاثلالكف

 نطلسوعو رطملاءامهنملدسي ىذلا همن ةدكعَتَو رقلا يفد ةوتشيرأ را هرارانددي سم

00 0 

 وخأور ع نب لو »وأ داو وظن م ولع دو حامصلا فو ف ةرامدلالودنعمةناكول ثا لود ||

 هلوه سوقلاو مما مهاتعنيألا مهونام أ

 وو 507 5م هو أ

 هراس مفتت عج - »* لن ب ند اربر

 ه

 كرام تالا نبك نان ناموا لكل (ل) هك ضو |

 98 ص م اع

 لفاثلاو ىد : لكن ملقساملنلاَو ءودفوناودلاُلُدو اهلك« دس نسيوفصرا را را

 كلو حلا نولك ايىأنيلفاثتمشالف نبت دوو لفت هنعةباكوهلمقو هلا

 اذاودلا لهأوروصنموب أ لاق نس مهل نكي ملاذا كلذو حادعلاىفو فتّلا نمنوكيامدشأ

 تحوأ بد .ةوأرقننمادغمتلع نوزاتضال وبس موف تمنوا متكامل

7 

 منه لك ودام لكت 0 رواه طترهز يرقي ةلاو بلا نماوناص ونيل 8 هّروع ااذاف

 ةرغوب طلعوا ىوديلاٌلاسنوكرامّدَأكلذو نولفاسنالفو لاقي و 2 رخو ايو أ

 5 هه - كولا 5 22: © 0س

 طب دأج حاملا ىفو بازتلا نمنيعطلا قيد الا رت دع طب ىذلا دا,سارسكلاولاقتلا

 ا
: 
 ١

 ترا فصد ررش :زلوةهامو قيقدلاه يلع طقسلد لان: نَلطمفاحرلا هقوف عضوتف

 تف جل انا ع 1 اهلاقيارلا كعك

 كلذ نموهاهاامنباَج 0 و لع ثدد,> ىف و كلذ لقسالا ار نحانإ رولاق

 رخالا هثشيد> ىو نسطلا د شعالا نق ال و 210 اذاَتَتلاَح رلاقَدمِهقدَ اهنا ىنعملا و
 سوددو و2 مدمس ءو

 دارأ عنطسيلف لقت هعمناكن م ةسبد -1لاةوزغثيدح ىفو اهلاَقث نراضاواعا دراما

 مالكهنمو زيتتاو ميطملفدا 3 [عينطلاذاخكتا عانطصالاوام_دودو قيوسلا اوٌقيقدلا لهل

 َتاتْمامْلعتلاَن هرطفلاةاك زنأ سو هيلع هلا ىل لص هتنس ىف نيب ولاه ه«تءهللا ىضر ىفاشلا

 تافئاملا ناله قالايادوكن ع َجااتاوقالان مدنال الدم ىهيانتاوةكرلاهنيفامتول جلا

 دشن او ديرثل اوه قلتلا بح ناك هنأشي دخلا ةئمو

 . لوأماعذنمالفثقاذام لمس ناو هقلابفات
 | ضرالاَن ملال (ياقتافقو قطراالا ميغ رلا هبتيقواملال روقتلا ديتول

 ةنافرك ذهناةهشدح ثدد>ىفو حفلا بع ىلع طب لاق ربعي و اهنودقز ضاّقولا كلذف رخائش |
 سا ىم

 ىذلا ليقثلا*ى طبلا لالا اهنعأطاستف تق هر ذاوراثلا لبا لشساهيفدوك لاق ||

 (سشعتلاب'برعلا ناسأ - 15)

 ىناذكموف_دالعوأ هلوق

 واولا نعول ءلو لصالا
 ةدانز نمفلالا نكت منا

 هسيضع# ومنك محانلا

 لصالا ىفاذك ا ياةثدقوهلوق

 سوماقلاةراسعو اددشم

 اهلذثي(اهلفثدقو)هحرشو
 يدعم ما ررذ الفت



 ىف اذكن درا وخأ هلوق

 ىق ىذلا وعف ةرلابل الا

 رمال رمل

 نااورامهلعلو بصنلاب

 ةسفق م تك

 كلذ نموهواو رك ناهغسضا العناد ا ب اا
 0 كاف هقدر ا كلذكو مع 6

 ا و #7 هء<هو

 ذل ايرولاذاا ساو 5 الانامل 6 نسف ىلدأو

 الأ فلا اونا جالو سلو ٠ اجار اوخأ

 | ةاشلاوةرقيلاو ةقانلا هابط أى ةدايز لكل ولم اولعتلاو عابتلاو ىلا ةريثك ل اودةيتكو

 ةاشو 101 عرتطيتعإلا ىراخ ف رهس للا: لور ءا مطالارب اسىلع يبطةدانزلبقو

2- 1 
 ليقو ةدْئاْزةلَ اهل ىلا ى هىلدقو ىلا يتلا ةدزلا ةسمرأو ةنكمأ الم نم بلكت لو

 < هلا هع

 0 ةاشلاهدهل عث نيب أ ام لاسةدو لْعتلا فاللا كلذ سا وريغم أجا هفلقوفلا ى هم

 ءاطءلاوعيىل رومان لاف ل

 لن اهزديام ىحَنوَدَأ 5 ابوه نر مهواندلانلاو ب

 ويضاف سل بيعشو ىدوسشي دحىفو ٌردياللعتلاوعاضإ رالاىفةغلايملاَلهتلارك ذابغاو ||

 نإلا حرخشةقيصلا بوبتلاو بعوهو لعنلا ى هوة[ ةدايزاهل تلاةاشلا لوُعُتلا اقتل

 | نايضيخنإلا هان لعُي 1 و لثملا ىلعف ورعمل ]وضل مصل اد ديلا لفتالاو

 هلوقو 00 وٍبااعُت بلعُتلا عجبلاقيو

 اهينارأن مز .زحووىلاعتلا نم »# هر نم رداشأآهل

 ٍيلاوهو تلاع عه ىلاتلانوكين ٌىدنعر حب جن بالا اهم ارأنموباعثلان مدارأ

 ءابلا ف قي نأ هدكك ملفنا ارالاو نلاعثلادا ار الق :و ار ارطضا باقل ئاعثلا ل اوق.نآدارأو

 ما يسثةملكلا نمبفذ_> هنأ كلذ سدلوءابلاوهورلا عضومق هب نأ هنكءافرحاهتملديأف

 فيعض سانجالا ءامسأ عمجو سذخ مسا ةلاَُتنالو اهينارأهلوقل سقأاذهو ءاسلا اهنم ضّوع

 ٠ ةلاَعُت ىتنالل لا ةيالو فرصريسغب ىرتاك كل ارك ذناك اذا بلعت لكل لاو ةيلعت ى الاو

 ع م ب . 2 لل -

 دشنأو دايخ ديار اا باك ف يول ديالا 0

 هو بت ” 2و

 01 1 اناا لت ار

0 1 

 ١ ب الد ةبابلوبأموقي حان مهللا اةستسالاثيدحفو ةفرعمس ريالا 22 لاَ

 ةءلد ع

 : رك ذاا ِناعتلاَو براقعلا ةريثكلا ضرالل ماا اجلا ياك ”لعمم ضرأو



 ىلا (لعث) ماللا قرح  ءانلالدف

 َ جاتتلا لاك ليللان ءةمتجسلا بطلا وألا عساولا دارت نونلاعكوردقو |
 4يف؛ هي. فة ب 6 مءوم دي غو تبدد وع تنويم دوم و سو

 ىلادرملا لاف نياجتالاهلوق ءامرىأن لالا انالف نالف نعط مل وقو. مدى ألح: شف لجلال مقوم |
 ناوصلاو ا

 ىهاودلل ني روقالك عجل (لعن) هةموو افلا اللا ((لطر م دانا ظ
 ىغاودلا ءامسأ عمجت بر 0: عوقلا لمت (د) تلو «(دغن) كيدلا قذع ىلع عمنا ش ةيرلاهلعرا |

 د.ك أتلإ هحولا اذه ىلع :
 ١ يسير يربو | تيان كسر امزت فوتو وكانا واس . . هل تك ة55ناسنالا اسالنأ الاعوس تلم اةاولك ١ اا وامام يي

 هعئاص هصضن لو هتءانص نس ل ماعلا لمْرَتو هيدي طلب وهو هتيم ىعرئانتي ماعظلا ىّربو | ا
: 

 ا ور م اردتم لهل رع ىلا ا |
 ه هو و . 0 و 0

 ضمد

 رق

 زحارلا لاك لارج ١

 مو سد وو 5<

 ظ الذوهواءرنومكب رخو 2 المر نكت أطحناو

 و بس ناهر

 نم مضلابهلمٌألاو اهل لو باعت نع باد لملاو مسلمو لَو هوي
 و .٠ 00300 ,وثء

 رهاظ 5-05 ”هلمركل او مضلل مرت تااعتلا نم ىثنالا ىمصالا تلاعتلا ءامسأ

 )وذ و يس < 6 اء 00

 رقوأرعشو ار نمةسشبكأ أ ءانالا ىف "هز هرث ت ثضو هريغورملا ن دهبقلا ةلمرتلاواسلعلا هلا

 ا 2 ا

 0 ًرووقالاتو * كمراهار ناب لاق لجب مالم ش

 لوخدو أَن سمدايزملك والاول وُلْختلا وتانسالا تقدما: دئازلا نسال (لعن)

 نسل دق ّنستاَستلبفو انعباهشمي ب كحر تيكا نم فالتخا فىرخأ تنم

- 2 

 زغبارائربئباذشنأو
 5 هو سوف دة هموم

 لدقلا فن لثمن أو ىّش د لع تاناتتن ءرفت » يلفتساهيراجتآاذا

- 

 للورق قار 5 52 ح او
 هرم

 م سمس 2 م هان
 ولحن دقولّثدأضاو لوول اهل لابد: نسلا كلو لع ًاوهوألعت هنسْءعُو

 لاق ضعي ضان ط ر 11 و لمت

 ةم ىو مع

 لقصدق مابك وهف * لمتالوهكفاّْمالو *َ لّبقالو هنمعىلوحال

 مديتكب هلوقو راضملا هلوق هلوقو تيكازنو ترشنتاف ضعب لعاهعب حَرالكلو
 ىاذكهرضم راضملاو 0 سا ا

 هنرحو طبشلا ذب لصالا : ٌراَضملاَتلعت أو مهاندسُف * رازنون دودطلوتزاطف

 ىيععم هدأ ثشأ ل اشو رم جراما ةبك الايلتس ىلءةددح اوت راصق ترثك انعم | 0

1 



 ىناذكع حلا ءارقادع هلوق
 ْن روكت نأ نمأ:الو لصالا

 ناكناو ةقرم ةرامعلا

 [م الهساه م رت ىفمالا
 يعم مار در ئه

 نقر  طافرع .هتالست_ لق
 مومع

 مخي للا ا اغلا ١ لب "اك بنل اخ ةفصو ثيل او لدل "الار ءدسج لأ ددق و لك 5

 هتاو ديلا ف عاركئع عدنا كلوا امنودافةسخلاكدلملا قر هلت -اوهو لوو
 امهوراف ةرهشلالثملاو ةيقبلا يللا فا ارعالا نبا تتاياوداا ,(02) لعأ

 | اهم نسئاوهلبقد اعل ولالا «(دخ) يل الزم ليلا تلءج ابر ءناقرح
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 قرابلاة فارم امس ربنباد شن اوى 2س اركذ دوه لمقو

 وك هم ))رددل روع وه” كتوسص

 لتيثلاو دعكمب مءاروودعت « هنناارب زاب كعب

 هداصاذا نعي ىل_بلبا ستلا اوه لوعولا نم نسكاركذلا اه للا فىنلا ثيدحفو

 ْ نمسئحاضي أ لّسنلاو نؤرقلا اراغص نوكتلئايُثلا لهنا ءادفٌرقي هلع بجو عر
 ةهضودمص سنا سم

 | لاق يعش سي رقاو لسا حرب اللوعولا نم لسا ةريسخونأ لاك لاما لزنيشحوأرب

 |قرفامتا واهناول ف اهلثم لتانتلا او ضاس اهلفاس | ناولالا منكم وعولا يح ىلعل اوعولاو
 - 24 م

 نه هس.دلو> نم نامقالب هن واصرواح ىد هارقاد_عنالب وطدانرق ل عولا نورقلاامهنب

 تاصلا أن بةيمال ارثدشنأوهالعأ
 و »ه-

 رومعملاو< رلاو ىلا :الاول ايلا مسالا ْش

 0 ل
 مورموك#© ل 3

 ليث ةبرادكناو » صاع قب ن نمؤحا اف

 | يتلا لاجرلاَنممُملا لم اورعولأ لبج مسالا حاعتلا فو ليج مسسا لتي هدمس نبا

 ا اوعرببطلا . نمبَرَضلّدْدلاوهدس ا لتنت ىمدالاءاورو ريخه يف سلواريخ همفنا نت
 همم

 الل نبت !ترمصاخلا حورخوه لدقو هارت ساو نطبلا معلا (02) مليعأ هاو
 هدو مود معو مسوس وهعإا -

 ةفصقدببعم 1ثيد-_-يفو #* البمالواوخراءربثإل ه« لاق لفالاك لمملاولمغأ اوهو

 يأ «امإاو نونلابىورتو نط ضيأ | 0 هبرإ لس ءوهيلعدللا ساق اوس هراندمسس

 الجت: أرماو لّجنلا نيب لج أل حر همس نطبلا مع شلال ىرهونلا ةقدول وت

 لاق ةيظعالإ لبو
 .٠ 5 وم و هو زءؤوس سا وسمو ست قو ومع

 لح للج ف فربلا م ةدنضو *» مهفيضءاعطقلا نو تعباوان

 مهلاوأ لاق ةعساوةمظءءال ةداّرمو

 لجفألاداركابااورلا ىشم « لْفطا ىمَمَدَرلاَن م ىشك

 دقو

 وو رك سي ترص ل



 قع (لاث)  *ماللا رت + ءانناو اتا لسن

 1 : م 5 انخ مدا

0م ا رغ_ملاوهىدلا لبنلا نمهقمسُشيو
 هركذو 

0 01 7 
 1 تف دوق * مهم رع الاب يودي

 لطخالا لاق عضوم مسا لسن ولالا لولا راصقلا أ
 8 و هيلي هه 57 ومس ةيوهلدس بد. سا

 لج ًاريصلاف نب '؛ راحأ عمت 0 لءنةةىوضرل ان م اطساوامع

 أ 0 ءالاءالاقو 0 دم راسا 8 لك

 يهل 2 دة 60 . لاا برنار لا ان نا

 9 مع

 ئحارلال اق ا تر ستار

 ىهتأَوُلا شد درقيدارأدقدقلاذ لوجو لاق ردبث هد ىو «سيرفلا قداصقاستمم

 اللا. بيغترسلل ولاا يجول رهتلقولا قاض واول يت 00 ]

 ةهيشاهعظوءاتلارس كب ةلوملاو ةلوتلا ليلخنا لاق ناسنالا لعامة اعم علقو اه>وزولا

 ْماََقلا اوّل يداوم 30 داو ردسلا لو وذ ازازةلا نع ىربنتا ىكحوركتلا

 وهامىر :رديالا م ةس رعلا نا اريغب ناك امّق راو ءاقاردار أ دسعو لاق 0 املا نسق رلاو

 نأ رمل بيج ىذلاوهءاتلارم تجر ؛ةلوتلاو رسلان ءوهقاهجوز لاراب ىنلاماف

 نءالاق ةبمطئ مالك !١قولشم ورهشصةأرملاو لج رانيا وا ركفافو اهحوز

 دوعسم نبأ لَعَح هر غورْخسلا ن راهو فاتر تانزاوا وءاتلارسسكب ة لولا ريثالا

 ل وكل ىلارعالا نبا ىلاعت هللاد ردي امفالخلعشي ورود كلذنأ مهداقتعال كرسشلا نم

 لامون ايدو تو يب م ,وندعاصوإأ ردا نمرة

 ضب ,ةباد ان د[ سابع نن|ثردخس قو ا دسحاولا ليسو لْذفاراَعْصْلاَتلا هريسغلاقو و

 اذكم ئاطللا لاك ةعّدجلاوةلوتلاو مقلاة دنع لاغرت ىرلا الا+ رش: ورَصُسلا

 لاتكاذئنيستاهمالاوةوأت الاول همأع 5 دو مطقاذا ىذ جل لاقي وأ اوهاسناو لا كر

 مجأ فاول با نرمت ملكا ْ

 لاوتدقو ار لولوتلا سلا" قل انلاافدشاو لولوتلا (لأث) «(ةثلئماءانلا لصف

 هدروأ لا طساوامعهلوق

 لتنن ظنلب معلا ف توقا
 ررخ ةدحوملا ْمهلوأ نونلا
 هأ

 ا م
 ىف هطيضعم طوب_ضمريغ

 ىذتقمو ىرتاكدهاشلا

 ”ءاتلا ةلاصا ىعان لا ورك ذ

 هكردتساد قو هيفنونلاو
 ضرعتب لوس وماقلاحزاش

 هىيفع# هنَبك هررشس هنزوأ



 (لش) ماللا رح « ءاثلالصف 84
 ك2 72 7 >> |:| 2227_2222 00070707007070ب0ب7بت7بسببالا

 اليف صيةمرلاوذ لاق ةزمزكاو لل اوةرلا ىعولاه عزو كرت
 1 9 سبسو دءولعو هل ةم هس نس

 ةقل ىراهلل سان ل * 3 قوعوطملا قاسمديفت
 2و

 .د_ح ىو هلزلزو هقلقأو هع تئالكتب

 عمو) بهسوو

 . ا هق 5200 ع 5 :* اال سالاو وهوالم أب رشأ بل كدت : |

 دئادشلا لئاكتلاول الملا با روبأ «التاتلاونيآلا قارا ىلارعالا نيادشنأ وتدشلا

 ىارلا لوقهنمو لزالزلا لم

 دع ملاومأن مزال ىلع * ْتّيقيدقتورلاو لاملاوذَّتْاو

 كاتو تالَض دقو 0 ٌلاَصلحرَو اكسس لاهعف ديد فذتو لبالا فصو نم كدت لاو

 عاش كلذ لكوك :رهوملا لال دلل يل داضلا اوه و ةلآالآلاوةلالملاو دل ااَضلامءاجو ةلالو تل اص

 ظ ملوتيبلا اذه هشاوحفى رنيادشنأو لعاَشي وهوالؤمسر هل ا ما

 قاقزو ةلل 6 اند * انشدعن 0
44 00 

 ىارعالانبادشنأ عضوم لو

 | ِبَّنْحَألا باد ىل كف هلم « برشا تود لسامىرالا :

 ادق 1(لق)). .لع أ هقاو هوحنو نودع شنو نوأعت نولوي نولعفتءانمسهرسكءارجب مبا
 | لقيه ىارعالا نا ابا بنما تا باور اردق ىلع زاجل ةس 9

 دس 5و - همه

 ديدن كراش لولا ارعالانبالافو لكلا اه رك ذا لاعبو ضرالا قانعل' ل يقلاو

 5 ص)ش0)0ا771010] ]| ]1
 [ تدنلؤماتلاو .ةنطبشلابىرانقلاولوامغلا م ريع تمم لولا هدمسنا نونلا

 | تدلل اده) فةعر 5 ىبتأ 5 7 ةراسع ىربانتلاو هلوق
 : بطبق عضو لد | لوبشت ١ اتصل حررلا بط تبلت ل و عرشلاك رينقة دام ف سوماقلا

 ا |لوتاش ملا زاك لان كال ليزا وعيال اينما هل ءرلا خفي ىرباشتلاو

 و وو د || * ١

 ا 5 مه

 | نيو ونبست اوقيوتسا اذا وربنا ذقولمضملاٌرهتاديزوأ

 ْ دم ثاولاطىأر أم 9م كانكو لدا لاي 3 لاطىأاللهتا ءيثلالهمأف :رهوملا

 ءاتلانالهيوبسبهذم ىلع ئابررصقلا لبر ةلابتل اوربا و لالا هديسنب (لب#)

 «اثلاةدايزخلا تهذوئ الث باعت دسنعو كلذألا ةماثدازتالن وتلا كلذكو تيكا الو اذا

 0ظ0ا000 ا



 نو

 م 800 ا * هنالين

 ا
8 

 ةثجلك اقلاوهىذلا للان نمامهالكوِهْئمَمَموُكْل ملا نءُللاو تارتلا نملّلا ديرد نيارمسي |

 ش رجأن الاقل الت عيبا وهديسب ا لاق

 رفد ارقلا فلم للبيع وبلا همست وقلاو 1

 لكلا طلغاذهر ودنموأ لاق فاس سبلاسوسكم با رتلا نمي راندا ليقو يبا راالّتلاَو

 تبلل ءامسلاىفهلوطّلاو ماكل اراغصْنمّلدلا ل.هننبا ةقولخلا يلاورلا برعلا دنع

 ُلستلا تنيالو كلا نمتراجج لقأوةكألا ن رن تماوجو حرذاةرتيعو هرهط

 ديسالاق قئعلا ليل |او ءاوسدك الاة را ل ثم ضعي اهضعب صاعَتاةراجو 0

 للا لئالبو لاو نأ عجباورعشلان ءلَسُخ نومي «لسخ ى ذبلت ع يقتت#

 : ةالصلا ف بستم لج دادي د اظءلغناك االسم رو :لبالا وسان نمديدسشلا

 ةالصلا نود لاجر«وهامتا رأظخاذهر روصخم هول لاق «ماسقةالصل 538 ا رون دشنأ و

 كامرا وكلا هرادوفراةوامملا الصلاة السلا عت اذا يلب لن مه مابق

 ثعبلالاق عب
 ودم داع 6 قو ء

 مايقةالضلا نواني لاجر 03 ممورا ناك ىداعرهظ لغ
 ياض

 ك5 يييييييحححسسسسسسسسسسلللللللللل ملل جججكفبلس-لللللل_ ل لص

 هيوييسودشأ هلوقو

 مرجلا لدعم فوم بدجر * ًالمكف رش ونعلم ووَط

 :لنبطلتو رسله أولي لوقو ها اوم لبوه مسهاوقو نسي اج

 دنعرتبلا فل لا ٌبصْلُتلاو ءوسالاج ىأءوس ةلتيتانو بين غوظسابلا ل رس

 دشنأو ىبارعالا نبا نعباقتيبالا

 لسبم صح موو * لظوةمعن مون مو ١
 هنيبجن الاقي نسحلاونأ لاه ىنايعللا نع ض وكلن كولا 0 ا

 ٍلكتلا لاقتف عدم سلاوبأ كلذ نعل ءبسو هلل اى هب تلت امد هام كو ٍلْئادْشاْرَتب ||

 ليقدم بو بألم ووقنرم عدن اذهودومشموأ لا دجاياب ::ٌار:لتاررتباو |

 ذينلاهبفب رشد ةعلطل رمق نمبر رسم :لتلتلاو قلما يفاهنامييسيدنال للا دي رشم[ َ
 ا

 نأ:ريوتلاررتةسح تف بذولا قالقالاو كير ملا لتلو لت دابق نمنع اسجل قو

5 

دهيلهقا !دقا لوس |
لدا اقل ىأديفإسو

لا داو فورع باو: 
 ١ ل

 نواتيلاجر د_كثنأو هلوق
 ءانلا مضي لصالاىفاذك

 ررحو هيابامرظناو نوأتن نم
 هعص* ها ةياورلا

 لصالا,ضايبلا اذه عقواذك



 ْ (للت) "مالا فرخ ٠ ءانلالضف 1

 لاو عيرصلا لواتلاو لَا ةنيعرادك لوقت# ةعّرتد 5 'ىنءم نيبحلا 59 امسأ 55

 تعلو رشا ل يفر" ناك دا

 , 5 مضل

 بعمل طانمدنم #3 رفد نييعلا هلو

 | رح : الاثد دا ىفو نير ةنوىلاعت هلوق نم رمل 56 ؟لوكرتوءادردلا أ ثددحىفو

 ا هلامةبارعآلا لوقو بزة لاومو يرش لاو اهكربأو هانى اها ةءاموك ةقاشءاخ

 أ 2 و < عه 57 8و

 ا قرص ل موقورتها ىف ةناك-للا تمدقتدقو َُض ولا بوقعيهاوزودسعوًءاوراذكع لغو لد

 رخذالاك لو اءاَمش ل 0 هتالُح ىأرذاةيانالاوُخأو ريبكوأ لاك

5 8 8 

 لسؤوعلاو اكنعالاارتداكبنالو اهرشتم تدللإ الرخذالا تك لذو اوم مادارأ

 .9 هو شل ىوو

 تنمى وق ل قو بعرشبىأ للم عيوديدشل لاو ملت ماو طّقسو عرصأ

 وهدم ه-

 0 * مهحر رق ىلع ضاكلا طار ددعا لاق ظيلغ

 هم هم ا 0

 ا همر وللاو لتر ىموعأ دش دار ءالانسالاقو هنع رص لينا لما

 0 0 او ىو عرأ ىلع رفض حب عول رااوول_جنوطادداز ًارعشلافو

 أريسقلتالثلحرو هيصقالوليوطلال عوبرم خرب ليقو ىو عيرأ مدهش اب هاى أ

 ألو هند هه ةنَح هلام ضرالا ىلا هّسقلأ ئئلا اياد هلاوهوديدش ادلع

 وول لوط زان نس لزق لكلا دَعْحْصلا لا ودصلا ”للاو .طتساذا ليل و ٌبصاذا

 ا هي عسل ا و ماكلا عماوجت ين ةوأو بع رات 2

 «انقلالا هرافتساف تعال لحقو ديو تنقلأ هري_سفت قريثالا نب لاق 100

 | مئافجتيتأ لوقا واتوروصنمونألاك' نايراقت»تاشعملاو ىديفتضتاارعالان با لاكو

 | سلا ةلؤلمئئازرخ نم هنافودعب هتمالؤانث ل جهلا ههتفاموهىدب تشق ضرالا نئازخ

 د ند نمهنافود._باهار ىتلا ايؤر هللا قةحداليلا نمنوإسملا «-.1غنلوتااموماشلاكولمو

 ىثلاو هتلادجر رومى أ لوقاذه اذ-هانموىلا هع هللا ىذر باطانانءرعةفالخ

 أ هتزازعا او هناء ةرص' فهلا عّرضتتو ل_جوزعهللاىلا بغرتانااذ_هاشمو ىف نحهلو:

 امكلا هيلعادءامهتوقي مهيلع دعي نأو مالا اقلب وأ: ةسشمها قنا و هع رشزاهطظاو

 هضمي نفح هنم ب رشف ب ارم: ىف 508 داو مالسأ اود الصلا موملعهل اوذهعع مالسالا

 | اذ الننى وال قاولاقف ءالؤه ىطعأن أى نذأتأ 1لاةفع, اشملاة راسا غ نءدمالغ



 هيام هذ

 اهماَسْ يصلان 5 انك ن,اراكاو فيلا

 يى ه2 د« هو < ودا همم ءومم

 عبرج هس دلب وهو فقامضلام رد ةلامل تالحامرتاسلا ل ثملا <:مو هئيعي لب منا هلا و

 «(لتت) ثددسحلاىفاهرك ذدرو ءابلا فيتو ءانلا فب بسم نءلايدلب ةلاَستىرهوملا

 لمتلا نارعالا نا 00 عضوم لو لي (لب) دعا نلت ىربنما

 رعاشلا لاق قصب دلل 0( ىرهزالا هيدّزفتةحئاهلا قْلَطاَةراَرَ
 2 ةم سر

 امهوخوديرلاوقاصملا لام اوُلْوَلاو قارلا لْمَتهنمو هللا حلم همسه

 ؛ تك 1 ءردودا تطلقت قد رالباخفنثاك اذاف قدرلا نمي ئثهعموالا زكنال مُهلالْتلاَو

 نموههسبفلمَف ثيدسحلا فو قا مبطن مرق مديرا هراتتلولا وهو قّرلامش

 للا نيب بيطتمويغىأ لفت لج د برظاا ل رتلقّتلاو هتكئارترقت الت ةنئشلا لفتو كلذ

 ةاسنلاح ركل لاق مسوميلعهلا ىل ماي تسلا ىلعةريخالا لاّيمو "لفتة رماو

 ةنئاملا ىهو ةسطتع تسل ىلا هيلا دعو لاك بيطلل تاكرات ىأت الفتد املا ىلا

 سقلاو سها لاق عب رلا

 لاق منوه ميلعل يَ 5 اهيانثن 9-5 "عيدا اماذا

 رنارالا# هيغاقلا
 اراوصلاومْثعلا لو , ارابولادمصَت عاني

 بيطلا لامءتسا كرتىذلا للا للا ٌتعّشلا لاق ياام هت لوسرايل يشي دولا فو ْ

 ميرال اف سمدلان مل هبوهقل وز لع نيدحفد ةهيركلاعب را ىلا نم

 كلذ لك نمىناالاوةذئ از ءاتل اووو رب لو باعنلا لفمتلاو لَهلاولَت ولمسات

 سلا ئرماتدنو ءاهلا
 لتبين 5 ةماَصتااسو يبالي

 3 نا 5 وريسغ تور روصمولأ لات ِْضْدَدك اذكهالا ور رول لاك

 لسيعشنبا « لكس رمت ونار ا سدقلاى ها تدب ىأ هدشن اولا لفك لع

 رخاوه و ةيطخشنق .فرضخ تان اللقيأافيفطالفت الان الف نمنالباصاابإ

 ل (لان) همغن[["«بفتلاو م-امالكلا ف شالا لاق رمتوم ل فوقك

 ىلاعت هلوقرمسفهب هىلعأل اوالاو هدو هقنعىلءهاقلأ ل سقو هع مصل يل و لدن منال 1

 77 0رتعتلات برعلانأسل ساو 1( 5

 هرك دام هاج حلا لفتتل او هلوق
 سوهاقلا ىفو تانغل تس

 تاغاثالث ةدابز هحرشو

 عفو هلا تف عم هلوأمض

 ثتلاشلار سك عم مهعذو 7

 1 عست 2 "هلا

 لصالا ىفا ذك الغتالا هلوق
 دعم نأ ررحوءاتلارسكي



 (ليث) !١ . ماللا فز 6 ءاتلاوءابلا لصف, 1 ١

 نفوس ألو لوهجيو ررغ هنالةهرئامناو اذكب وهف رخاف اجي مرادايضلل لاقي ك بنا
 | ةلوتسلم ىهرد ريثالا ننالاق مال وبةقطق السل |اههيلع نييشلباو نعل لاك ثيدللا فو ْئَط

 | ابرعلا باسنأى اضن أن الو 5 ولا جا ١ عامنا ارعالا هسفق قرم اك عضوم مسا نال وكلا

 1 1 ملعأهللاو رمل 08

 أ ءارقلا اق ةيهادلازمهلا و مالو 8 ىنار عال نا (لان) قرنا 0

 ظ | اذاهسأب ضو 7 *يىذلانالآتلا ثدللا لاق و ىشاؤدلا | وهو َداَو ا و لولب تالفءاج لاقد

 ا قثدللاهرئ ذ دو ن نونلاينالأناا اوهامنا و مضاف ف يمعتا ذهروطنمو أ لاق َق وذيل هكر ىَمم

 ١ )) زجراتب ماطر دقو فرع عنال نم هن راي الكل هبإ اوصف عديت ملفءانلا باوبأ

 ىئلّسدقلاقباهِببلطب وادع ودشطلا لّسلاو ىلمأ,ىاسدقو لوس عمماو وادع للا

 ا مهانفأىأ م-هلبت او رهذلا مهل اق ىرهوجلا لوشلا باو لب دنع فو نالف

 ئ لتي ناساف را داوم ماتلسو هلم ملسكر دو هفورصا مهامر المتر هدلا

 ا ظ 5 ,. ليال سمك « ليزا َينبلا ابدأ ةيابب بو لا

1 

 م9

 0 9 ىذعالا لاك ل تاسنالاىوهلا مسي ألبا
 "9 .ضن مدوهوضااوم 1وع »م 2ع 26 000

 قي لبرعدو نوما ر 0 هبرض |ىدعأ ال_حرتارذأ أ

 »و
 ١

 مآ

 |ةقارتتارسأ و داولاؤلهالاببه دبى أ حاملا ىفو مقسم ىألبت لبا رشدو كوريو

 هلابك ديم الايتا هليثأ اق لود, ب ص( لاقي و نالفد ل ل لاق لاو

 وهم م ةهمعو سو مه

 د | افالوس بعلم ةوادملاولخ وهو لد باصم:ىأ «لوبتم وبلا ى اق داعس تايم
 هم مو مدر

 | اميتاب لعب هذال ا ”ليقزهدسفأ اوهمقس اول ًوةلبنب بط اربتو هعقو سماه يلغ

 موت هه

 : / ني كلدكولا أننا لوقيفرلب انا اًرم-مموذعب ناكو انتيح اهتلستوا تلم و ردسقلاتلبو 9 و

 أ رذقلا باو زعهلا اه اظعالَي ءاا تافآلا نمزمهان وهو جنبا لاك رذقلاَكباةلوغي

 ظ قلبت ايف تاعجرذقلا تؤ ربنا لاك لباتدحاؤالل قولت وناهد>او اهوا

 ” 'ديسللاف داوومسا لك اهتداْزبة مطل انقل نم قام م همدابزي لباوتلا ظفل نم لعفلا

 1 5 لما اكتانمو * مهلماجاوُهسلُ

 1 اه اعرقتتسا هان افاهإل هلو هنمادبع اكوا ىلعتلا نمنوغأ للا فو عض موملاتو
 200 : 0 دسللاقأ اهلخ ديف



 4 (لو) ْ ماللاف رح « ءاناالصف

 ىروهو هلمأ هياع رضي ن أهلا فوس؟ ؟ولابا!فساكنالفلاسقي لم" الا لاَملاو كام لاقي

 ايندلا ىفمهلاحىأ مهلا ملص 3 مهيدهس لج وزءهوقو نكي لو سحال اهوا

 امناوهدم_سنبا لاق ةرخ الا ىف هءهسمي زاجيامعماينالا ف مهشاعمسعأ لسن ىأ م كفاؤو

 ءامم-أنمو ُبَْقلاَلاَلاو ل ىٍب "هلقو لو ب ةراكعمنيعامالو اولادفلالا هذه ىلعانيَصَق

 مالا كلذ لابي رمحيلو تايوتا هنصو تارثك الاوهو سهنلالاوْلالاو لالا سلا
 ة[َبلاردصلاوهملا ا الابن ماده ْ سل مهلوقو ىلاستالف ر ماما هد يركب لكأ

 . مهز لوقو رصقلا ىلعْلي الو لال لاقي ودا هقامهلاي . لن سحلا مالك مو

 ىلا وأمن او « قا أنس

 ةسنللا ىفءالؤهلاق ذي :رذمدآ باصن مح حرس تود 1اىفو رنا دابثلو توكل

 لاقتايراشإ ىأَنايلاَش امهو 2 ال ىأىلااذل اورانلاىفءالو اًوهلاقفة مر 23 رخآمم ىلا و

 رعاشلال وتو ىلا اوه ىدعملا

 لاَرهلا نمّتسْدَقَتثاو « ىلاَتامئاتلارأ كام ظ

 الامان وكنو رشلاو ريحا ىف ةالاّسلا لاشي كلاه تنوي نحمر لاب لامك

 رجأ نا لاق ةال ملا لاملاو ىربثبا لاق لّمعملا ف ل لايام ىرهوملركذو ريما

 الايلااولايلاقوسو .«٠ الايزلا اداوم 0
 ىهوتلاب عجيل بيذهتلا هلاندل أبر عمرا بيطلا*اعو لمقو بر اوت رورو

 ظ بيؤذو ألا هل ةيسرافلاب لأ ىرهوما لاقل آر
 م همسه

 عد ا!نيدعيادلال 0 #2 ةبمطأ ا اهيلعّناك

 امان ناَقلا باس حو ه اجامل اضي أل اكو

 ولأ لاكوءانا ذه ىلع ةلادفلأف كل ملا اهيف يتلا هلس ةيسسرافلاب ع لبقو لاق ةيطُلا هذه بامدارأ

 ةوكب اهلص ؟ناك اسناو هتريستشباو هتمعش اذا هتوأب م-هلوقنموهو ةمّشلاو ةحئأرلا ةَلاَبلا دبع.

 لو: ةمرلااذنأى رالاالو عام ترتك اهل اهرمصف اللا لبقواولا مّدَق هنكلو
 هموصاعل 3 دة مصاب ه مه

 لدرخ ةراصعىلابلا هديقولل #3 1 كى حل أ دزو رذصأ»

 دقن ولوقي ةرسصبلا لهأى دب عمنوكَت حيفا ى هو ةليمجي لابو وأ هلع هارتألا

 ,اهبداسية ديد فيفضتلابى مةلاملا برضوزكهنأ ةريغملا ثيدسىفو ةلابلا لا ديصلا كانكمأ



 ما نفترق

 (كلو) ماللا فرش ءانلا لصف. ٍ 11

 و ةهرلذ سد

 جلا ةلوبم بارما كو ةبكرلاوة أملاك ”ّلبلا منالاو 6 0 لولا

 قدزرفلال اوقومكتاص هر ىف للان 2 لاق و« هيقلامب  روكرسكلابةلوملاو
 تتوضمم وهو جه

 ..اهليشتي ىَرشلادسألا عامك »* ىو كلا ناو

 باعث هدشن ل اقو ىو لارين كلاش ربنا لفن هديفاهلورذخأيىأ

 و ه2 عر دوس هسا رو ©

 درومهلبالا ضدفوأ لج 75 اهظوطتيكو رصعبذا مما كح

 در اءاملاو لاو“ دانا 3-3 مهشك تناك لم اولامتس | اماذا

 رمق را 2

 ص 1 الا ذهاامتا الوتد رن عنام ولا اول. ايفتلابنيح عاف 0 تناكلوشي

 وا ل هندأ فناط» ثلا لاب ميصأ تح مان نمثو د-1لاقو تا ارثلا ضقوأ لحد

 ٠ 4 * دسقفْحْضقْلا فلما « رعاشلالاقاك هللاةعاطن ع مان ى هيلع رهظوه ذم

 ْ ا رخ [ثددح ىفو هلادسم هيلع درو ولتناك لس عولطي د سني يضل ناك امل

 نباثددحىفو ةنذا فلافل ربئاطشل ارَعشماناذاف لاق سو هيلعدللا ىلصوبنلا نأ السمع

 ليثقلاو زاجلا ليس ىعاذ_هلكولاق هنأ ئاطبشلا لوب كلج لاب كد وعيسسم

 حجر لوسي : نمعأْخفتَ يل :الكناف عت لاقنهءاعصأ !ض عب هعس اف ةحاحدب اير حي رخهنأث د دما ىفو

 نمريعت ىلع هعاتم لمع لس ىأرو رع ثيدحىفو سفنلاىلااداهذ ءهلئابلا تن اوني رلاهنم

 هدنعسيلهنأو هنأ ثااريقت ل اوبلاهغصو الاون روماناو اص الل كرا ةقدصلالبا

 لوبلالجاذا مضلا اود سحأو لاويوهاماو بشن عر شالرد خيول بنتو
 أو باباذه ىلءدرطب لولا ريثك ةلون لحرو لولا هتمرثكيءادلا ولا هديسناا اريثكمي رعب

 اه + شالوا لوسيل رلا لاف لفلان عينارعالان نا دآولا لولاو لونلان ماليسلان 5
 ىث هع

 لايئمعانتلسحام عاني 3 رعاشلا لاق نأشلاو لاخلا ٌلآَملاو ههمدشسد داو هلو اذا ارخأف

 لايوذرمأونأشلاو لاخلا لبا راو هفهللا دم هنف ياللوىنر ا لاتيدملاو و
 تهظ دك

 ىلا نالف هايف نحالا ثيدح هنموُيقلا اذهريغف لاَبلاود ا ردات رس

 هبلسمعي ىذااولا لالا ورطاخلالاملاو يستلزم ىأ الاهل َىلأاخ

 رصلا ىف ةيظع كتبي ذستلا فو رصلا ل يحد ةظيلغ ةكسكلاسلاو عرزلا ضرأى ف

 هانرلابلاو ى رخل دلورصلاناتمحّن ءميظعلا توطسالآبلا ىرهوملا ةس رعب تسلولاق

 لآنبلا معانو لالا ىنرمناو نمأو بصخو ةعس وف ىأ ربو خرلارفنالذلاسقي شكلا
 عماوسبم  »

 لاش

0 



 هتان تااق ناهاع ني ةرم لهل بو ون رشتنملا ا

 1 (لو) 10 :ماللافرح « ءابلالصق
 2و2 هءءو

 ريش هز نب هك ىلءد ريدر زم لاق ناضل دبعل لج م٠ لوو ةأرصاوأ

 لوس اك أ هقا بعدل * ةراوأ سله أ نم
902 

 ضخ فرعي سيلو هديتنا لاق رغرغلا اريل لسقو رعرعلا ىهو ةرضش لجل تمألاو

 لاح لا نهالواسملاو مدعم ب رعب لعب" الانمدلو سرب يإالااهل لاقي ةرهصش ”لجألا ىرهزالا

 وعلا ل دفطإ ىزن نياداشنأ و كاضَصلا
 مود 032 هسا سب

 ايضا رنشل برع 9 + اهعز هر ءزراتلا ب ركةراغف
 سا داع مف

 لواجي م0 وم ركل ا ىساطأد ىفاريسسلا نع نم يروا الا

 هو 7

 دف و 550 قو ؛ ل ىذلالا هد هريبغ الا ضلالات و

 هوه 89

 اناكْن مهم هلدأك ناكل 3 اناهاعنةر را ىدوج ناعأن

 هز

 نال نيل مالنا نكأ 5 تسي ىولموبةئاقتاكول :

 م !ةلدمو يدنا لما ةهنبلاولديهعجو رشخأر "اطلبوا لدا 06

 مو

 اذال-رلال دو ىلإ ارعالان باو باعث نع 'لسقةلدهو 2 2 نملجر م“ ايل بمقوب لعب

 (ل-م])و ةرالا ىلا قدهلا نيب تاكل ى ولد :انولداهبتاذاجا# ًارملل لاي ونود تمتع

 ىدسالاروظنملاق ةريصقلا ىهليقو ضايبلاٌةديدشلاةاسنلان ْ مالصولاو هللا
 . و ضصسوراف < 2 هس 1 اه يي -

 - مذ ةججو اهل هل ديب * روسلوخ
 مساك اع

 ميكب سحاهلدك ورع » أ يا ناو شف ب ل
6 

 لصولاو ميس ضي ألد ل جدو 0 عيت لوقبرابألا مل
 كاذكو هجرت هلام مرهدلا هدم و ةعضريغداصلا ورجل امضلابل باو ةئيرالاةباطدلا م 5 و 5 أ

 لصيملاوهذانانرعلجرلا اجاذا ىنارعالا نبا كيدمالا مهلاومأ نم موقلا لص
 دع عا ض دوم هم ع

 لاق ضَء كأن 0 ةلكديهب ةأ محا 2 لكصلاو

 رعاشلا لاق لكيت اولاقانمترو
 لكي بايشتاذايوبعر * ليلا بيثكتلا لثم لد

 2ا< 6

 لاقفءارعشلا اطال او الون طوال لات لاوتالاد_تاو وبلا 40

 ىف سرالااهل لاقي هلوق
 نأ راطسلا نبا تادرئم
 ن-وسلان معو سرالا

 وهو سربالابهبش فورعم
 ناولالا فالتخالح رزقسوق

 هع دم همشكه مق همق

 ةرامع ذناطمل الصوملاوهلوق

 رلصبلا(و)هحرشو سوماقتا

 روظنم لاق ةيئرحلا (ةباضصلا)

 تنبلا تينا دق ىدسالا

 الوأ ءاملأ ىشىلل-هرظناف

 هعوصم و نك" ررحو



 ة رع سلاب
 نمل شغل اورعتللا فيغشلا
 خراش هذروأو لآجرلا

 سفلا طفلب سوماقلا
 ةياورلا ررقءافلاو نونلاب

 ةنسللىأةديدشلل مسا هلوق

 !إ هاسوماقلا فاك ةديدشلا

 د1

 (لمب) ' م. ١ ماللا فرحا 4 ءاملا لصف 1 وبث

 | 5 د دتخىأ هنل وهلا "لس هملعو امل الوب هللادلوم 1 دريهعسا لخير هيلعاعد هيلدا

 : ٍ | مضقومتا نع أ نا الب بلف هلا باك مهل يف ان سانلارومأن يون مركب ىأ !ىأثيدح

 0 فية هاما اوتعالت اواي او اولها واضعي موضعي موق الها 8 جتفتوانهؤاب

 أ أ لانا ىلعدللاهَمعلاوو سف ئثىفا ياذا وعلا عسي ”لهاسملا نعموتتنعال ىأان الق

 || ىاالتبسو دس ا ذاءاعدلا ف لبتبلو يني[ وتلخأ *1ث نتف سادعنباثيدح ىفو انم

 5 ا ل جوزعمقمس واش اعدل عجل اتبالاو عرشتلالاهتااو ءاعدلا قادم

 ْ ش ءاعدلا فانك و صاد ىأ نيبذاكلا ىلع هل ةنعا لفلم مري زعلا لي زغسألا فو

 5 رك ذليل نرعلا مالك ف ءانعم لبا وقلا قر كيو لاق اًممبذاكلا ىلع نسا

 ا ١ 5 ديو د تاردتغا لش ساو

 1 |[ / 0 22925 ء

0 0 00 5 1_0 

 ه ثا

 0 7 ا ا * 0

1 
2 

 , كم6 .لطرمهل كرمي #2 نأسرا وفلل ةٌركف بال
 هوه 5 و <

 8 - لعستالملا تك 3 ةئاجبسبن هحولارغ ععزم

1 

 1ع ريضملا هلصأ 0 هددها لاهتبالا اوءاعدلا ثد دحىفو جتا ةلابك ؟امدارأ

 0 لإ ليلا مرورك فويل ليلا باو لاؤسلا ىفةغلاملاو

 , فويعروتملا لملَبْلا اوُدو » هتيضوفام مدام كلاَطعأو

 ىربنبادشنأ انيق اوسبلائذلالجلاو

 ليسا 0 5 هقدصم للا ىدي دا٠ دازلا ل

 أ ذك ورعو لاغلاق لدبلا و بوقعي اكو الملوك 1 ةربميىةسغل ليش ماو

 .... يمذلاة ماو لافالج واله ملوقتب ركل بيذجلا فو عام الرس الهم كلوق نم

 هوو تر 6 5 م وم

 1 0 ..اًفضالمَسفلا ىشأولودب #2 بني لفاليبو المسا تاقف

 | نسا مرسل نعد نالمع دقن م ةهلتبق منا هلهابو لكك ةديدشلل م. لجو

 3 "هلهانمهلوقو ايلا هدر بسنفن الع سيق نيدعسنب رصعأ ننعم ته تناك ناد

 | لخرا ل مالا ىف الا ناكءاوس ءاسقلل ثدأتلاو ىلا ريك ذدلاف سم نيمو اوقكوهانم ا رغطعأ

8 



 ام__مله 1 سنع ء دبلن
 عمجلا له امو ل مم ىه و ًالانابتك رتئأاملمأدق ولع ولعب عمباواهيلعةمسالل 3 و اهيلع

 اهنأدنربعار ريغب ل4 ن دوكت تأ |ىهو لهاب رول هاباهدحا اوما هب دولا نبا لاكن ىري نيالا

 ينل لطم اه يل عارربب رمل ت حرس

 يلا ولالا شاعف بصخماعب ه ا ياك ااذهكيرتامدق

 مرارا تامورامالو 33 ” ةبدؤل غنم مهحسرساولنأو

 سم سو 0 موسع هل ذوو ملو9و ره سا سس

 هرصدمي ب اال الالمأو 32 دامو * هرقم كاملا عجردق رخآ لافو

 ىتاالب الا لهانلاو كفك مايك اهلهم ب اراهك رئاذادل كارلا ل بأ و ةدسم لها ةقانو

 هنسعر ىلاولالهيأو لهاب اهدحاو ثمل ملا ف ورعوتألاقو "هل بلا ىهواهيلعرارصال
 كلذ ىف ةغبانلا لاقل حاولا اهتليمتسا تاسست ىفىل_#قهنمو اهلمهأ اذا هلّجْتساو

 يفو رولا طَسبِنيزانا وناكم منال ريحا لوا ءاهلمهأ ىأ هلو لو

 يباب !فرعاشلا لافو اواشام نولعشم : ناطلسلا مهيلا لصيال تل لا لحاس ىلع بدذبتلا
 ه)# هم

 0 * تلح دبعلا اهضقو تليمساذا

 اهنالخأ فنك 2 رّشلاثدا ارأاذافاهمايلأ أثاريخلا تت رص الاءذه تيا ذا لوب

 اس ها 9 دس . 5 مم منوم م

 اهعضرباهدإو رو اهرارصل حالت ةقاثلا تابمو اهبرمشل ءامديىرت_ثنامبلل نم

 قدزرفلالوقو

 ع و ولا لهادي تب او * هس لعين اذ لاله نمت

 ىلا لهاملا ةقانلا نمراعّم_سمودو رارصملا حامعالو هم لهاميو و لا لها لو قي نسعي

 داواهلسلممَأ تيقيفاهُجْوُر تكل لوقي. نبلاهان كيو حّراهل نكيرلا ذاواهيلعرارصال
 دارأةمصلا نديردنا علا لهأ ضعي ىثدح دعو لاق ىارعالانيالرمسفتل اهدي نبا لاق

 مسسللا

 ْثآعَبلاراَرصَتا ريغ الهاي تدق وجو دام ممعط أ دق و ىقلظت تاع هنأرها قاطبنأ

 اهيلعةم-الىتلا كلذكو ايلعتارعالةفانلا كاذكو اهلامدتحانأ اهاواهلاملالثماذسه

 لبقمنبالاقو رارممالب ؛اهلت- اذا ةقانلا نالفلّمّتسا و
 انوه نيفكملا ىلع ظبى ح دراما رح نمب راسا لمتساف موم مهعمو

 نبا اهلج وزال يل هاند سها اصعالب .ىارلا اشيا وهو ل عالي دّدرتما لهاسلاو عرلا نار ادارنأ

 ى قير هلمبىذلا لاك ءاغيصلا نبا ثي دخحفو نعللا ل ملاو هعمحالسال ىذلا لهابلا كارعالا ْ

 عقواذك ع ملل لهايمو هلوق
 امومذملهامم ميم ىلصال اف

 همق سدل اوسوماتتلا ىفاذكو

 ه.تكررحورطتاف عجل ظفل
 مريع مز

 ص

 ىودأمل :مءطأدق وهلوق

 شسشوماقلا َح رشف داز

 ما ىوتكملةنشبأو



 دروألا اهيتزوج لبهلوق
 اذه ةجرتىؤفىرهوحلا
 وهوزحرةمقب رطشلا

 تفح دقاهاركنع ىئ.علابام
 ترئالتساوسا ١
 تفعدقلو>دعد ىلدللا اراد

 تفل رهلك يتوجب
 هعيسيد هأ

 (لع)_مالافرع + ءابالسن "
 نوكينيش عع ألي ءاز ةلالاق رسغال قتمالاءاكانوكت ىلب و لاف باح اوأ د2 ىفت غقو

 بحوناهنأ رخالا ىنعملاو نا اراثي دلال راشد فقدنا ]وك ىائللاباعأ اولوالا نءاارضا

 ءارغلا لاق قكرذتسا عم دفنا ارأهنال لاردت_.الا ىمساذهواهد_ءدامسجوواهلبقام

 ١ ايو شن وبافار هو ناو مدا باننا اوبو كمتاالهقئاول بل اوق:برعلاو

 ىلءىناثلا فرملا انس 00 :رهودللا ليال ىنه؟نمال نولوقي نيدله املا تععسو

 تيأرامو ورع ليديز هاجام كلو ةكفاشلا لوالا ن ءبارضالاوهو هبا ارعال تمم زامقلوالا

 عضومضدوعضواجرواع.جبتابث الاو ىئنلا دعياهبفطعت كوألب :لوخ انكءاجوارمعلت 7
 2 همس 55د توسمول 7 ودع يود وم

 هريغعضومفراا عضولاكهم-عمبر عي « هموهمدعل تعطقهمهم لب « 'حارلال م 5

 مدمس ومصر هد

 ركذل|ىذنارقلاو ص لجوزعهلوقو ه تدار هك 00 رخال او .اءاسنا

 مسقلازاص كاذلخّنا ىنعجانههلجنا مهضعبنءشفخالا لاه قاقشوةزعفاورفكن يذلا لب
 لوةيفرعشلا ممن ملجرلا د ثْدمفرخآف انئتساو مالك ع طقف برعلتامعتسااجرولاق اهيلع

 لوقيو ءاصمدئاوكتوانازحأحباهام « لب

 اهلاخ قرط ترتر انلاك + اهلائو نم وهوعلا اهب ىرت »: اهلاهآن مسالا امتدلبو لد

 َ ريالا رلاورلبقام عاطقنال ةءالءتاعج نكل أودنز وؤدقتال او تبلا م لوق
 «ةس مود )و ندر ينوعوم

 همومدعت تعطقدمهملب * همعلا لهاا ىَدهلا ى عأ وهو

 هس. هو

 وهوبنذااروسلىلاثلاو
 سام د

0 03 6 0 

 روع و هدا هد

 101111111 اهفورحرخ ل ءامناضنىل هد نم مهنمو ءان ءانهتل عش تنش

 وة هج تح

 ا نوكياكثاان' فرح ف دحا يةرد ةيال لهو لبو دق ل مم نيفرح ىلع ىشى لا فوراا ىربنس لاق

 ا ىتلاناترْعمولا ذهلولاهانان'اهلردق نا مز[ شاهب تيمنا مدوديو حن 0 شبل

 كلذكولاك افوذ ناك امتدد رفنيلا تلقا "هليقثلا نم ةفففما نات يكتو ولأ تلقا ءازمل ل

 لببأو باطلابء املا ل 1( )أ امج رلح ريان يمآ لوقت فنا

 لبالا لمع ىرهزالا اهّكمهأةقانلا لوأو هندارا اوهسلتاذا هنلمبأو هنا لاقو يكرر لسنا

 مادخل لقوا ملعراّرصال لَا ملهاش قانو ةزمهلا نم ةلديمنيعلاو اهلين ل ْماَهلَمْهأىأ



 0 (لاي) 1 7: مالا فرح اء هانيلالسق

 ماع

 نبانع لانا كل ذكور دكا قابلا لبلاولباَكبلا عج لاببلا سالاو م هصكو ريك

 هلابملا ىف ىيطلاوُرَكومَي 34 هلالي فبل ا هنمتايف دشلأو

 للمسن اكارعالا قلو كلاق ميلا لاق ناوعمرقلا ف فيفتي البو ليلي رو
 لاو ءرلا نمْلْلاو ىئدنلع قكالوهونيديلا فيفخ لال ل زو فيفا رافال

 در نيتك لاق يفك

 نينا طتل « اوال مقام كرس 7
 اهياود اود اندست هيرام زعل اللا هذه كرد سوئاهرواحت ىذلا ليام ود ةرحمساةراجلاو

 مالغلا ع هرصقو ركسلا ف فرفش للي مالغ بلغت لاك و سكلاك ذا الغل لولا

 : ذيعس ارم لاكو“ توسلا عميل مهو للبول تيكا
 م

 للامن رسالاهيخأب « ٌتَءلأراوك آلا ىلعانطماذا. ا

 هنفام ةدلا ازنءبارثونأ بعتلا نم ضرالا ىلءاهن ربت دم ضرالا ىلا نيلزاناهياعانلماذادازأ

 زحارلا لال يح مسسالوبللاو دلب مسا لوبي وةيقي هيام أ الو

 لوركا 5 لولب اهضراعاملاطدق ْ

 ىأروغسعلا مدلك ئثوهريثالا نا لاك وهلا نم مسللٌلبأ ىتامز امفل ثيدسحيفف ةلوقو
 لوألا نع بارالا العا او لا اردتسا لكلب لب بابلااذهف.فخ نمو 4ةقفاوموا هدمت دشأ

 م 0 2
 "لقوله لامع ةرثك ىلا ىرال ملل نملد.نوذلا ناف ديزننو ورمع لبذيزماف مهلوقو

 قاض كا هله 1نضرهاظلاوها ذه مدي هيا )اك لقال الرثكالا ىلء مك اوني لامع انآ

 4 وه

 توكل لب ةجرتفبنذهتلا اهسفشب ةعاك د هلي نوكت نأ اذه عمعفد تدلل جئنا

 قضت قب تراصامنا و لاق لب اولاك مكي رب ريتا !ىلاعت هللا لاق دكا هيفىذلا مالكللاب اوح

 كلوقك دا دهب قاتنأاهليبس لبو لب ةلزاعو هفقدق .ةمقلا ىادذكا نع عوججراهن الدنا 0
 لهل لاقف موقنآل ألخ راللخرلا لاقاذاو كال هلا ننرك 0 كولي كوخ ماقام“ ١

 لبدءبام الكم قوتي ناك ليل اكول نال هيلع توكسلا ن يال ىف ء بالا ودازفموقأليدادأ | ٠
 ةدودعماهانأ الارانل |. سنق ن نااولاعتو ىلا «ثهقلا لاقت مهونلا اذ هبطاخما نءلوزيلفلالااودازف ا

 ءماقوم 5

 اينيأ كلاردتنالا ابك لبدربلا اكو ةئيسب سكن مل, ىعلاوةئيس بنك نم لب دعب لاق 0

 (رشعشلا برعلاتاسل ٠١ ) توا

 ل

 ل و سس ,موقلألملب و رض تعابوش ؟لئاوو «لئاو تال هُدمسا لئاس# فردا

 بطاخلاىأ عقود ناكهلوق
 هتكد_ءبامرهاظوهأك

 عءدرعف هود



 سوماةلا قول الا ىف

 لل ماللإف رج « ءايلالبصف "3

 1! 0 ةدعاسلاو# هلع يِلعْلبأوهمون
 ساس هم هم م

 ش ُفساَْما قوي ىداعلا يلَعْلبي هلنه ستي عام ىّفالأ
 ديرتال وهيربنرحابقادامجذإ او ةكريظعت سم بعام هاوقو لب هلوقب ةقلعتمولثعىفءابلا

 دشنأو ديرتام لع كل عباتي ىأ رظناف كعباشي نأ كمبعي 1

 5 د

 ىف طي_ض لبالبلاو هلوق
 لاق ءابلا تفي سوماسقلا
 هقايس نمر هاطلاو راش
 متفااءناكول هناف طب الععكهنا
 ها لمأتةلبالب عملا لاقل

 هح برام اريثكتناك نا و دو ةفاحالاداد' اقلب

 د ىل ارعالا نبا نعلوطملي 10 لحرو ءاسلمىأةاليةافصو

 هس تاكلي ود آم اةع الار 35 )هس هك ع 32 ير مى ع سو ع

 ةهلبلااهتلب حي ىرتتسل أ ناقعشيدح فو طفرعلاورمسلاروتيلملاو «اقواح الب والامالا دج«

2110000 

 ملا حرتتلملوأو لا رعسلا ةمريرول ”نلجفلاو ”نلبلا بيذهتلا دقعلل نأ ل بقءاضعلارو

 وه ضي بْعراهيف تن ةمّرلا كنك :زسدأ اود و روم هابط اوين مج رذعاملوأمت

 000 ينام فبل :ةرط نع نطقساذاف هل ٌدّملاو هلبلا تيعسكمت تحب .رخأاذااهترو

 ةيلخلا نوكتاالو ءالقابلاءامو امناكب لا ءاعوةيلكلاو نطةسو نهدوع فرط فة هيف

 ةفلس هو فاغأا هنر عءاعو ناف للا ثلاَصن نهخاكض ار ءنهوبحلااهيفوّملا اورعسللالا

 | ةثيحلانم 00 دس ودمفاج نلدأا ولح رمسال الب و ضارع

 | فايتوسلا نست اطليلملاهدمسسنبا ِبيلَدَْعلا لململاَو بدهتلا عضومدابآلالإو

 ظثءوه
 ِج تيلي دن مخيف ::و مط اوهام ىلانعت هناذنعماهفتسالا

 ا

 ْ ادم“ مسار بج ىلا ليلي قون وكلاةانكلللاو رمل زاجل لغأ هوعديو محلا

 | للتلاو هدو هقزفاذا هعاشملبلبو هاملا هنمّبَصْيلبْلب بنج فنا "كلا سير شنيكلا

 ”ليلاو تطاتخا نسلالا تيتو ءارتالا قبر غتلرْأيلاو تنعي البلبل حارصلا سواطلا
 ظ دارأن يح ىلاعن هللا نال انضر تيمملبقو نسلالا لملم هلململا دذهتلا ةئتسلالا طالتخا

 ْ مهتنسلا ابها لباب اقف لكن هيهرشف.اكرث عي مدآى ب ةنسا أن بفن نأ

 ا ثيدحوردصلا فس اوسولاو مولاة ثلاَملَملاو لبالملاولَذَلاو دالبلاف عب رلا كلت مترف

 لاق لاق هدب نعهب نعت ةدربى انيديعسثيد-- ىفو رد مقرب كلاي لاس لااماق س هلا

 ١ انندلا فاه اذعاماةرخ "هلا اهلل اذعال ةمؤبس م ةمأ قم نا سو ةنلعمننا صدقت لوتس

 | ثعاتماىزبناذشنأو رد- كلا ضاوبو لإ :البلا ىزاسنالا نيا لاه نتفلاو لزالزلاو لبالبلا
 تنس ىذسالادوسالاوبألاقيوميرصنبا

 د عم 5 كلاب ترا جر ك2 لئانم
 + ويا ين جل



 و

 3 كقدصأالو كفن لوكا بخ ماسبب عسكر

 7 للجد * للا اعأ * ءابلاٌل دف
-_ 

 دوار

 ناف هموت عملك ريش ىدن ىلا نعفن رسال و ةاىدنعنالقازتأل |

 'ةيلشألا 1 1 كلذ نموهثلابو أن زة عاشو كش

 م82 _-

 ١ لالا“ نعاس« « هنعَتردصوَةلا هوتيل قو :
5 

 الجبين اهدسعب ا 35 لة عيب أنبا 5 .ًاوإلف

 : 0 ندب تورو # مدا ةسسآواف

 ل و ةنلادعي ول 38 و همعنباوغو هنعز نقلت نحو ول 0 ْ

 4 كن را دف نارا  يرماللا» اضم ذااههجو
 2 *#م69 6-1 تود هد

 .: كيتا ءفيعط لحي. 5 ندي ءدنع ىلا تاق

 تبق ىا 3 ناكو * هشرديتلا هاون.

 وقل بقو لدا ةموصلتا ديدشلاّلي لاو ان. :ىاداضاعإلب او رضرالا قبرا

 عسيىذلا لوطا اوه لبقو هدننعام كَرذيالىذلا ولادي كاوه ليقو ىممتسيالىذلا

 ىدسالا ديعسنب رار رمال ارمالانبادشنأو ءدنعامسانلا قوقحن منال

 ا ءءء

 .انولخ ال نيدلا ف كلادح * لال '

 لابقال لعل ناكاذاو ا تاغو :عنتما اذا الالن :ليلج لالي :ايسالا لان

 نك 3 ا : ضال ليال جد
 0 د 21

 0 000 3 صاعل انها نوونتالأ : 1

 3 رم ابآ لب قاسكلا باحث ن عدل: لكفالبل قوما ىنالاو يافا لبو

 لوقامأو ايوان الح ناك اذار لسحر وول نمودسنتاب هلرذيالىذلاوهوءالب

 ل نريد سعوا لاق 3 ؛ىذو لب ىذب سانتلا ناك اذان نكلو الق باطلا ا واما ديلولا نيدلاخ
--0 #2 

 سوو

 نم 5 ضءلْنم مهطعبدعيو مهعم_ب ماما ريغ نمافرقو ف ئاوطاؤو كي نأو سانا قرع

 هيبشارا بتحب 1ضزالا فل !ندوشو و قفدووف هعضوم فرهتال تح كنمدُعت

 ا + قي ويلانمتا ونايلصل منال وايلي ىذب رت 0 ًاةغاهيفولاقهدعبساننلا |

| 
 لوطنم م-مئاكم فريال عضوم ىلا اورانص دمه هر دباكأ ىضمو موثلالاطأ هنا لوي | 00

0 
53 

 | بم كلا نادي ىذىعاوأ لاق « ئد وقالي ما

 اكتر

 اذكه نيدلا ىف كلاد هلوق
 هداربادل قأسو لصالا ىف

 اظاب
 اول الي والامكلادح

 سوماققلاح راشهدروأاذكو
 ىنلالج .رلالاملاولاقث
 هأ



 (لابز :::. . ماللا فوج « ابل لصق ا”
 020 يح نسا يعطتا 2 52 3 22 3 1 نا

 اود هريدلا لمقو همن مهيووى امتاولبو ممتالب و مهتالس موقلا ىف ةرضناو نيا م و هرمسكتي م هلإب ىلع
 00و 0 وس ا را ل وع 1

 ِ هئاولب و هتللب ىلعءاوطم دست يطع[ هتلاي و محرلا لال هنسو ريخو هلا لا ىأمهتالب

 هيفانعتلفاغت لبقو . 0 بيلا نمميام ىلع ألو :,

 1 ا : كلأو هيلع ماعلا ىو بيعنم

 ٠١ وسو م

 نود :ٌللاو للا د ثنللالاقو لالا لوقت دسأو ىرثل هلي نم لولا لوقت يقو لاق

 ١ ند سد .ةام ىلع هتلقح ا ذادتليو هتأبومناوأبو أب و هلال و مي كعانالف تن وط ىزهوخلا

 رءاشلا لاق قامو قرش رادو بعل اوةءاسالا

 قر - 0-2

 رمش باقل نمو كلذو 3 مها ىلع ردن اموإع ..

 ئحارلا لاق ٠ مايو لنم ؛لا عجبو ترحل اهالي نعي

 هني وطهسفل الإ ىلع #3 هناا مب جاو 0
 ماو

 ْ ةاسالانمهسبفامىعوأ هل زمننا: وية صبا مخور طي عبتكو

 نع ىرهزالااهاكح هب ترذلتّلبأ :أتألب ليقو ةيترفظا لهب تالإ 5 ءابلامشي مو بنعلاو

 ش1 01 رفطامىأل صان ف ةوفأي نالق نمت | اممهلا _ثفأن مو دره كاف“ هددحو ىيمدالا

 ّْ ياكل قرم ل جر االئمبر يوت طقسىذلا لصاننلاو هقوقرسكساىذلا مهسلا

 هتألا ف تيفو تاما هين و صقان الو غيض مريد غلماكل جرب تر غل
 ْ هلال بدال

 0 1 لا هند مد هاو هتقلكو هبتدنم تكول و

 ه هسو ' 62و و ا ٠ «ء2 هم

 لي فام ينتسب وكس :للات اقول
 د

 لوقهتسواهلثم لبي لب و هتبدص ىلع مادوانابسنا زاذا ليي ورعوأأ اهامت فا هريشت
7 3 

 : انيطبئمالن افلام 1 يعراتتابن الف . رجأن ا

 ضصيرذؤذرح اهم 5 . صيام تقاضي:

 و

 ٍ اذان يلاقي داو اؤرذنلا رضنلا ؛قحئدول قاف بدك لاش

 : لافإ جونا لعترو 3 ءااناهورَدي

 .. مُوصامنرِماذاقاو * :ةمصراامتلي رقلبلبلكاو

 الو

 2 | : و وقرا دلو 7

 ظ 3

 أ
 ا

 8 5ك ىربادشنأو كدي راطو هيت رغطلا ذارم دكلابمتتا ىرغرمل ىغا لفى :رو
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 هَ (للب) ٠ مالافرس «هبالشق

 زو فضي رماشا لولا عب ْ

 كيالي ئكنولو : .اهساررهدلايتشتالةصصص ٠٠
 نلَسو لاو ةيفاعلا لاو تآبنم اللا فب ضراا نمش ا اب ىمصالاوقاسكلا |

 نءتالن لمه اوف نمش وحل ا|وهاولاق وحابماّلبلاو لاَرولا دهب ةلس تنسج |

 لاقيلذ كولش عابتا لباقي و 2111121100017 و ًرباذاٌلياومضرم .

 هول شتغملا اح الغ :زىفتلطملا دنع لوقه نمو رك ذم لا ان لع جا وحشن :وملل

 باطملادعلئ اهنا خوقعلا وباطملادبغن سان غلا رهو اهنسنل اوقلااذهوُنوو لح براشل

 ملهزن راكب يذيب زلا نءاضبأ ىو ةزج ننىلعنغئربنباءاكحو هريغومديسزباهرك ذك
 همبرشو م مز مام مم المواضوح هيلع ب كردأ ام بلطملا دس عابنم كرداو ترفحام

 كلذ بلع لاطا فهل أ مية الف ليلا ومدهف هلاساءومد وة شيرت نمموقددسف بحل
 مهّسش أ ىنكت كنافلب و لح براشل هول تنل اهل الىفامهللا لو ة ين مانملا فر هيزاعد
 اوكف هتديؤ الا هضوحب ورد نس 007 :لفىأرىذلاىدان بلطملادبع مصاف ْ

 ةننغا حامل نيلي مرةعملا معز تس ل#ل عابتا الب نأ ىرا تنكىمدالا لاك هضؤح | ظ

 5 لالالا م ةلانتلملاو هوانا خاب البن تيار اودمبع : نأ لافورتج قري 1

 ظببطاللا اواهنءبطرلا لالا نتهذىلباوالا لإ تبهذو- بطر لي لباوالا هيو | ظ
 مهو

 '”لياوالا "لبا كرافو 35 لئاصآلا ناره اذا ىتح

 بكراوث ازا قلل نثوخولاّلئاوأآ اوآلاو "لكلا ٌسبامدعبءاملا ىلا حاورلاد رب نرتسلوقب | |

 هتبوطر ىلءىأ هتلالب هبوب ءبؤثلا تيزلو لكلا ةقب”لدلا ءازقلا# .ءاملانع ظ

 كذا ابو كنالب ىلع كلوطأ ل لاقي ورسكشم نأ لق" ىنوهودوط ا ىأ هليل ساقتلاوطالابو

 قدسالا ضاعن :رضِطدشنأ | و كيفناك امىلعكأ

 تازذالان نممكيفام تلو 31 منال لمس وقل 4

 ىوردقو اضيأماللا عضبةلأر عجن ماللا م ةمحت البو ةوادعوىذأن بكيان ككرطملا ا

 ال_ةبرضي مكس الا, قعالوقىفلبقو .اضيأماللا عمبلب ةددح اولا مال تشي مكتالآي ىلع |[

 هنا طبل جي تخلوا عملاق نم دوك ممئانجن مدورهظاامءافخاوةدوملاءاقبال |

 ىوّلاذاو رسكت فابوهو ىوأاذ ناله ق عمق || اع نيابتالل ضبا 1



 ردصملاوهىذلا لط عج هل أوق

 لعاو لالا ىف اذكه

 ياغي تح هعماردصل دارا
 ها زوبورظناوهدعبام
 لدفالا قاذكنانتلا هلوق
 لالشلا نع فزكشوإبءاو
 اذك ودنهاشلا هءددهشتاك

 اها سوماّقلا حراشهروأ

 لصالا ىف اذكهماصخلاءهاوق
 ها ررحو سوماقلا حرشو
 يدعم

 لدالاىف طبضل بلي و هلوق
 سايقلاوشو برمضب ابن 0

 ىذنش سس هوما ١ عينص 1

 مذللا فرح: د ءابلا لصف 34

 ْ ةعئطقلا ىلع سلا نوةلطبأك للا ىلع نوابه ورعثال نال اق لسلام

 | سلاءقؤفتلا وفاتلا امسي لسع و5 ةوادنلاب طانع ين ار ًاراملمهمنال

 (لل)

 | اهلي اهب ساجر ركل ناف ثيدحلا هنمو ةعيطلا نعل سسلاو ل صولا نهال اوزاعت#ا

 ظ ءام نم قلطسا لبام لكؤه لمقو لآبعجسلآلبلاو اننا نثبتنم قفل الواد فيك ذسامأ

 0 أرغثيدحمنمو ركل ليقو نبللا هيدارأ لالي صيت فوط تيد نمو هريسغوأ نلوأ

 نير ت الب هريسغوو رعولأ هامل َنمنوكي هنالابنسسخىأش دع نماللب تيرا هنعهتا ىضر

 ىتعألا لاق اممدواتلموالالبو اهب

 د همس

 اهلالب ترب دقوحرلاصوو * اهتمعةمعن تلاطااها
.. 

 رعاشلا لوقو

00 

 مسح 0.

 نما نيت اب 5 نال اري اه انمرلاو

 | ىذلالكّتحب نوكي تأو ناخترلاو نار لك ادحاواسمسا نالبلا وكي نأ زوكمدمنباكاق
 .لاقيوضرملاولةعلاولْعّشلاك مدع :ردابضملا ضع نالردصملاهتاعح تم ناورد صم اوه

 ةرَصشملا هور ”ازعلابدوهلا 2 لا ىارعألا نبا لآلة يكل اسوء اما لآل اقسام

 اكرازفلا عبس عسيزلا لاق ءوثلكقثكملال وطو مادا بل ازعال نبا

 : اووف ىو نص رالا هلال و هلي لاطىذلا حنايلااهيأالأ

 :و هاَنْشلاٌللاوقز رلاورشا لبا و هلوعدب انا كرر ىأالبن بشاب وانا هه كرو

 أ حرفانم "لولا نصح اننا 21 لمان ايل نالفانءابو تلال لوي مدقام

 د | ددقنمثيدحافو ًامشىأ "نأ الو ل5 باصأ ام مهلوقو ريذناولإبلا ن 75 لا ولالهسالاو

 و وقت قلنا ىعهزارتساو فورفلا عضاوم ىلع هوقو ناسللا لبو هانا ةقانإ هسشختف

 ىارعإلان با نعسانعلاو ا دشنأو هنأ ىعالا هناسل عقياموهنا اني نسبا
 - ومعو

 البلا ماج ىداولا بناج نمو 5353 دئاعصءاشم اصلان

 هتامعاو ةرابعلانهعوطىأ هناسأ 20 تسح ا ممدس نسال اقو ريدسهلا ئادلا لاما لاك و

 وسوم و

 ع2 8 2

 رعاشلا لات 3 .هو ربل آو لبتس ارالوليو

 سس * "دانيل ديا نمل

 دشنأو بلعت هاكح 35 ,ًاوالواب لس لبو فوردبا عضوم ع ههيوقووهتسالبو
2111 

| 
 ا

00 
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 ادت ؟لبب ضوه نمل و" اقناع ل وأهل حراطب 5 راظلا ىزابلا ل « هه لس انام

 :تافعم

 يوصي مس تنك ميسا



 3 (لاب) ٠٠١ ..ماللا فز « هابلال ف
 ا

 داك ةقلناو لالا لكيلا قلخا لكلا ىزلاوةئيهلا هلكبلاو هش هت توتا |
 م - و و ب ل كل

 لوطلايواسا لنا قليب منا هليعزلاذاتنسل 'دشنأوتلعث |

 زدطمال لا لكشاو اوهوَتنتلا لكلا اد ةماعلا ومس برا سس متبل ذهو عربا

 ٠ رن سوأل اه طولا هريطظتو |
 توص موو هو هم بس

 كيوم نيرك * ةعاضنن ماهت 0
002 5 <2 7 

 »ج5 و س# ل

 اركب فكر #* فاول ةورت

 لاكي ىلهملا لامك :رب نا لاق "مالا هيلع عب املاك مدمج نملك 17 '
 هج

 نبا ىَدئالتبل 60( ديدشناو بلا ع لالا كدلوبنواو نبل نمل ا
 طقطتلا :ليودارأ هىراعشف ملا طقطقو# لافغألا صعب لاق وتلا لاول ةدمس

- 2 
 - 9 0 هءع 89 م

 ةمرلاود لاق لل ادلابو يداي ,هريغوءانلابكلبو :ليلاكلآلبلاو 5 ْ

 تيبلاءانرخاتنشامو هلوق اال قاسامجب قس . كلا اواو ا
 :سوماقلاخ شفاك هدنعب لآلبلاو لسا غلاضلل د دش هلل, و هادى أ ليدل ىرهوملا 0 / 202000

 انلك عمدلل كينيع نم عيضأب هؤار رطتلبو بابسلا لبو هلالثباىأ نبى لعمقماو ردان يملا قباب

 الزمتركاةوالعر تنمو

 ها | عمعب رلاتءاجاذا ة فتحول اق عمم الو ىدنعمتنراغ رتللتلاوليلتلاو ىعأخفلاو | |

 معالادابز لوقاماف الوابل سلب دقو لبضع ويل هدر ظ
 ليلي لس دل ثرغلاك * مكنادغتيأرقلا :

 ليلا در هوز 0 ليل رهغم تناك | ذاثْدَعلا نأ ايدك لطساهل دلة أ ةانعخ

 ع دو . حاير لأ بوبا ةفيعضلا ةرطملا ةرْغَلاَو رم اهحركىلا ىفو ةرغمملا ع رلا |

 ام راهب د0 ثلا اونو رغما ثيدتخ فو 2 لاخلا

 هل نمل توم سا وه روجر «-

 اهلذلب م ا 03 همحدم نيدح .رهشلا تواح ل

 يا ع كالرع عا

 مالا اءول و مكماسز ا لس رميلغتا كبلات دحخىفو !هابقزال البواب اهلبيهجرلبو |



 قاكره ةراهجرطلا وق
 برشي ساكه بش س ومالا
 ءارلا بانىف ههدنصو هسق

 حرصدق و اهدتق ىطتش

 ررق اهرمسكب ماللا باف
 هسقت# هش

 ىناك شغلا شغب سل هلوق
 ميظع سوماقلاو ناسالا
 باوصأ اوهحراشلاق ةّرسلا

 ةكر نيشلا هرشلا قع
 هحاض# هتك ها

 (لكز ماللا فرح « ءابلا لصق 33

 نمْنطِنْلُدلا و ىلا فلثلا باو رضفتهذو ىطلاتافناف رشعذ حالا كلذ 00 [

 لإ اي وبلا نيارعالا نبا .ةريسملا ن نمط وشو لفا اوس مهودزآلا
 : - لاق 0 قيقبلا لكبلا

 لكملا نم 50000 35 لئامفهمه سعب سيل

 سوو )5 وا

 ا
8 

 ا
| 
 ظ
| 

 ١
 | نمسااب طلخي رقلاو وي ويلا الط جيقدلا سمة هيكل ]او ةرورمذلل 30 نميلادارأ

 م دع 5و

 طقالا ”ليكلالبقو ني !تنرو نانعل موي لارهطلتلبقو نيللانالبدقو دحاوءانا ىف

 ْ ىذلا قيو لاو قيقدلا هل كيلا ىنايعللا لاقو . نيف ديزل هيتلهطلق ودل
 موو هد ل 2

 3 كن ةليكبا لس 0 طقأل نمؤاجلا كالو البلس

52 

 ديل ف اقل اطمن
 5 دوو 7 هوس يسم ا# تيك مو

 21 '”هليكبلا هل مدون نايضع د هليقنلا ثرش مالغاذه

 | ىدس

 | قلما ةئيشلمن لانو ةلقلو أت يزاهيعبسي) أ مقنإةوفو ةلاكللا كلذكو لاك
 هم د 072 02

 | ىئالكباهلكبأ لكلا تكبد نالاناليدقو ذحاو ءانا فتالك 1 ةلاووز ولا ةليكبلا قو

 َبّذَحَو ويم حجاوي لاقي هتطلخى اق يقدلاءقيو سلا تاكو اهتذفتا

 ! ْ نيكل لا طلت لكملاو
 وى وه

 لكبلان ذلك نيدو رغمشم دانا ب كلانبف الاد نموا

 نسا طقالا لكيلا ىومالا أ ياس لح لكوو هطلخ اذا ملك وب ريما مسمن اة مشن دانا

 نملعفلاوى 2 قااذا ملا كلذكو طا ءرهملاونأضلا ةليكبلاو ىئيعاو ىلكب لاقي 1
 سل هد هع مو و 2-2

 ةلج وذا كطاينتاسسنورعا ا .ةلاذا غلا لاقي و الكب لكس لكب هلك كلذ
 6 م

 ْ لك قول طقالاو دافور اهم ظاتخادقىأةدحاو 3 9 و

 ثوم 35ه ا

 7 للان 9 "ليك مسالاودهجو ريس لعد ءاحو هطاخالكب هلكس د هه و هئيدحانلعلكبو

 قلح رلالكمتو هاتر ىأ لا طالتخاوهو لكتلان ملعب سهألا سامتلا فمسهلاثمأن او

 | ىلع تكيلاقفاكتفاهداعأ ع 4 ساد نءلحرهلأسن سلا ثيدس فو مالا

 ومص ع © هم هةهممو

 ةواغهملعاولكتو“ همالك ىف طاخم لكبتملاو طولخللا قئقذلاو نعسلا ىهو ةليكلان متظاَحي

 ْ ليكزس لجو لات قلك تاسنالاولاتخإ شملت هك اوبرا

 قون

 ا

 ا
 ا

ْ 
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 ا
 أ
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 ا
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 ا
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 ا
 ا

 أ

 ' ننتنيقل ل دش ناس إس ا با ا ا يظل سا بن ىلا ا
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 رغم عكر نوح 0 قتل لقيم

 هس توم

 مهتلاونألاف هلثملقبتو قسالكأ |

 لمت كلام امرنا 0 لق لا د»* لوس ا لو نارا مولا

 ا و لميلا بلطي ىأل قديح رنو مهتشامتاةيتاواقباواولَعتِباو موقلالّقَتو | ةسضدس © 3 57 عا ةايمدم ب ا ني ع وِ 3 8 د ا

 تابللاقبو ءاقولا *للقملا ىشو ”يلجرلا ”هلقملاو اهرسفي لو رصنو اهرك ع

 ه6
 ءاعدلا ءامّنب رذأملا بطاخم ىدابالا سودنبش درا لاف لقب رين يالا را |

 و سر 0 «# سمع ىو

 قبلا عم مُياَدَعْدع دع مهلعس رلاتناذاموق

 ل هلآ ىو 000

 امم لوم !نمقْذَتْلَو. « اققرملا ركن رب
 نوال هنأ ناو لاعبا لْمَبلا ىورباذككو لاق لكلا نمَقسُقلا نا ينارعالا اذه وتلا

 سوس وه

 رح رج الود وم-!لوشنلا لقابلاو *القانملاو لقبا نم م”سدلو لّهَتلا نم قم_سفلا نال

 ونأىحو :ءالقاوةالقا هر , ددحأو ءالقابلاتاقفَتْدكمَتْفْدَ اذا ترصق ماللاتدد#ش اذا

 ناك اذافدديسنبا لاقت ءالقارمالقابلا ةدحاورمحالا لاهو لاعرصةلاو فيضضقلان قابلا ةنئيتحم
 مضيلاكوملاو لاق قابلا فكاذلثم رجالا ىرأولاه ءاؤسهيفعيجلاود اولا كلذ
 لف اةيبرضيل برس لقابو اناا عمانرسسففوهامرمسفي لولاك ناريكسلا نم بريضءابلا
 ةعس ,دنم لس رمساوهولاق لقمان هدشنلا بيق مهلاثمأن مىومالا لاك اا

 لاهو من ان الكلاب و2 حن "المل جر فسوف را قسإاوأمذفايعو

 انقرلا دمج و ىزبيا
 لئاق ودع ىذلان 3 اناس * لئاو نابض هانادامو انا

 لمعان سانلا, اكان 5 ىرقل ىسارلا قلادفولوة-

 لك [تنأامقاجرألا عدو لكذ ذه انك راما ذهلام ىرمل تل 1
0 
 لمانالا هلع توصامن طملا ىلا »# 221 افك ليد

 لقا ا حسن امل يهلا نم *« هنو ىخ مقللاد:هلازاق

 قاك هنأ قانات نم غلب ثيللا لاق 0 1
 4 رش و هعباصأ قزقو سنك خفف ىبلقلا تيرتشا مكيف ليقف امهردرشعدحارا سس قوتش



 هلا تاقبأل_ةيلوهلوك
 لعفلا دنسأاذاامفاذه
 سهلا علط وغ رهاضأن

 اذاامأو سعُسلا تءلطو

 هشى ومس ريخلادنسأ

 يعتنق ىزاخماو قيقطلا
 تعلطس مشلا وف ثدنآنلا
 اذهو علطسءثاازو<الو

 هعمصدهبتكن ونوضأا هيلع

 دو م همم ىكءود ا

 الف

 تيزي زلال ا ا ا و خاب

 ماللا رخل« هامل لصف 3

 :اهّلاّقبا لقب ا ضرأالو « اهقدوتقدوةنمالق

 | كلذ نموها مشن لبو ”كمفصوفو ل يافخار

 | 2000 لاف كشاعأىذلا اسوأ هلآسنيسداوذى أن يداود لاقل بلا عضوم لما

 ظ لس أوهناذو-نمّلك 1 * لقبمداو كده شاعأ

 | لقب مدالا اضيأعومسم لؤالاو عامسلا قرثك ؟لقانو سايقلاوهرةبسناكس ند ننال
 | ىرقوملا فاالابوهو قّرو أذا سراوو عفرصشلا سروأو لعمل تاسن نمل فاو وف ناكملا

 وهن سرؤاولاقأك لةيماواوقي مولاه ل قابوهفهقروةرْضُخ ترهظو ىدأاذا ثمرلا لةبأ ا

 ش ماو لاك ل ةيمءاجدقو نر دورتل ب رعوالا راو ساو

 501 ةقكنرالاقولا# « لمس لكن منْ *
 /لقيمنيطيلا نيب عت ماهل 8 7لاهشلااركسبتع 7

 ىذعملا لوقهبلعو بشٌءماولاو لاق

 4 مراح اج ىلع
220110 

 | لوأق مهلك ام عرفا ير ] ل َّ ا لقسم رلالعب و هدمسنا لاق

 8 | لحرمريظتو لقبت اذ ىأ ب سنلا ىلعةريخالا لثلم "لو "لقب ضرأ و رض نأ ليقت دشن ام

 3 5و 2 5_5

 ا 0 2

 | امضارعأف تيرقءاملاايفىرحو عر مايآتنداذارصنلا لقبأو اراهترومالا قأي ره
 . | ناليقدا ران يعاورطلاراطأ ل ؟هدضارعأىييرنرمشل العب امكن فو ريطلارافط أل ثم

 : ا او لييْتنلاَلَكَو لفايلا ىلا كلذ مساوةدحا ل راصذ ةةمحلاقةمةهقرو نيمتسي

 ا مهضعبهكوهرعش حر لكبو لقب والوقب والثب لق مالغلاهجولّدبو هنادي أو علطلقبأو
 . || ثيللا مدقتاعلثملا كءوهوهجرخأهنئاهلقب و ديدشتل القبل أل ىردوحلا لاكزو .ديدشتتلا

 ٠ || ىنبن«مالغمسيلاماقفةباسلاوركبج أ ثيد ىو .لقيدقم_هجوج رخاذادرم'الللاقب
 31 | قواضي أ لثما ىلع ملطال اوقب لف -ريعبلا بان لكيوهتنبل تنام لو أى أ ههجو لقبي ناش

 | ليقول ضرأ او عرلا لقب هلقملاو بانلا لقال جيو علطي اموت لباب ان لقب بيذهتلا
01 

 م 8 4 يان 200 لا يكد ل ا ا وب 2

 | لةيلااوعراذام نال او ةعارزو ةعرزموةءره هلاثم ىلءوةلاقبو هل قدمو "هل _ةءمو

 ليلا نعامُساَهعب ىل_قو لّقملا تع رتل ءوةمسشاملا تاتا ول لس لب الاو

 . .لذهلاىاز ئادان :وخن كلاملاق# لقاك ”رراجملا لقا 9و



 0 (لق) نر مالاورع ه.ءالالس#
 داهللا ىلعكعبانا لس وهيلعهتلا ىلصوبنلل لا الجر نأ ثيدحا فو مولع لمنى أداه ىلعأ

 لهدارأ لبقو الامع .ءوالقث أ هم هوقىلعالعن الف ةراصلا . كلا لعبلا لعين مدل لهلاقذ

 لاف ىروشلا ثيدحيفو "هيلع قآل جرلا ىءلكبو نيدلاولاكهتعاط كا ماعٍبت نعني

 8 مرش [ثود> ىو فلاخو فأ نم ى أهو: قاف رك ى صا مكملعّلعت نذاورواشتفاوموقرع

 دير نملدملا لمد لستار رخ اثيدحفو اع مكيلعل عب دارو اي
 مناع

 ٌترصو للي تلند وّكملعباذهلوق وقت عض ًدومَكملعدو هقمع او درضأفم 2 دعمه صأ تدم ند ءو د
 6# عل هد
 لاك نا رعالاهوججوبلوالا ىرجي ىاثلا ىلا لولا فضي ن مسؤمو فرصتالو كدلبعس

 بك هد رغفاضم ميم صر ماض رب نبا لاق ص هربا ماس فل اوقلاك كلم ىف وقل اى رش وحلا

 لاقي عجلاو ل هذلاو يكب ىذلا حاصلا نا وحلا اذ_هلغتلا 0 نيبوهتلا دنع
 رب ربلوقامأو ليةعنبةراسجعو هر وبيسا هاك لاعبا بجا لاغبلاو جمل مس ا ءالوشسمو

 لاغبلا درج در 03 قيترخاوملا الكرم.

 أ 1
 2 م

 اهدالو ًلكينالفنالفق ورنو مهدالوأ نبه ووهلغتف مدويف رك و هسفنلغملاوهف

 يس الا ىتَم نم ليس اف سرَتلاو أنتن ءزشيلغبلا ناللُعلا نموهو نّه مهفناك اذا
 هدهاش ى ربنا لاق قدعلاوةكمهلا نيب طالتخاو فالتخا هيف ىشمو شل يقو ةعسودبف

 ٍبَرَح اهقانعأ قودانلا ىلع « رو اذااف .

 روز اهلسغبت ىفو ىربلا مضن مل ان 6 ىلل دشنأو
 وربيق نس هيغل 2ك اليغبت افلح 11 دير #4 َّئ ارللدشنأ أ و

 فورعم ل ةَاورهظ يتلا شا :(02) عاجلا رثكسأ ًاذالحرلا ل ْةيىرهزالا 1 لغبإ) 1 هندسال -غبلا راس عريسدم تشدن اك لغبلان لبوه 03 لغو لاك نبألاىلعامف
 مم 0 لتس ار جالو قدر سدلامتاسنلا نما هديسنبا لاق || ١

 ملا دولا نيام رولي هتدحاو للا وهف تبنتام لوأ ف نان قف 5 1 همساق سان ةمورا ف تنمي لو هرب تننب ههمنأك امةفينحو ا لاقو ىئربامدعب ءات_كلا[|
 لو الا م تمَدناو قوس هل قيترمجشل او قاسدل قبيل ىراذا لبلاك ع

0 

 قاطلانب وح نيم اغلاق: اهلقب 0 ٌُضرألا تاَعبأَف | 3 لئلا تاذال لاو :لقبم م ىهف ل قبلا تنبنأ تلقبأو ضرالا نم ٍةبسطلا حار هلا "لقا | 0

 أيوب و وس سسسسسسس»

 اك هرذضوملا اذيردلوق
 اذا» سوماقلا حرش
 ها ترداغةزاغما تقرت



 (لعب) .١ سول كا لستم

 0 لسا و * لعبتاك امئاس لعب را * لاق العيراصلعب 1 0 9

 اهون لةعوأط م تناكاذا للا ةسستتأم و ترتد كعتو اهلعت تعاطأهأرملا تاعبت

 ةيجوزلا م هةيحاصمىأ نكح او ل اف اذا ةيلهشالاءافمأ ثيد-ىف و 9

 لعابتلاو نيسيورعلاثيدحلاعبلاو نيجوزلا نمتريشعلا نحل عتلاو لعبلاوةرمشعلاو

 أ لع ؛مائاجنانب مشتل مية ثيدحلا هنموحاكنلا لاَعبلا لو هلأ رم ةبعالملايلاو
2 2 - 

 هللا لص هلا لوسرن أ «-:ءهتلا ىذر سامعنبا نعى و7 رمشامملا هل عاسملاو لاعب وبرشو
391 

 : جيتا ارقلاووعيارقو لعب موي مولا ةستناءايلاف ةعجلبا موق اذا ناك لسوهيلع
 همه <

 ةئيططلالاق و همعالتىأ [لءايموالاباهَج 1 ٌررعاَت ىشتارملل لاق و

 ١ هلعابت نمدخت ل ىسد اىلنللا اذا « انكر رتبت اذناص- نم و

 ْ أدم يولي ىعتأرملا لاب وئارلا لع وهلح را لاقي و هترساو أ هحوز تلق كن ادارأ

 َ ( ضعبدلا ووضعت نالاعب ولات نب ع زخ ااموق م وتلا لع و العتذخا5 ًارملاتآعانو

 ْ | ىنعي كلاملا نه لعباردارمل الية مالا دلت, ناسمالا ثيدح و كلامو بتنا لعبد
 مصاعب وُ امي رةلزجاهدلو ناك ةيراجل مل داوتسااذافىرمستلاو ىبسلا ةرثك

 9 جم .ِ 3 0.6

 : | ليقنيقلالانسحنوُردوالةينوعدن لجو زعءهلوقو مجراه اكهانا مهتدابعل كل ذن ىع“

 3 أًاردوعدت لاك تاك كلاموُمر ىأءىثلا اذه لكبانا لاقي م ضوه _.ةوايرنوعدت أ هاشعم

 ئ نيالا ردن بالعاب لاتفاهحاصءاق نددت اضنا سابعنبان ءىورو هللاووس

 | ةقانؤنامض نير مع سابعئبا نأ ادروو 1 نراك ادلعنن وغدت :هلوق وقنم وه سامع
 هم 9

 ١ يحاور ىأتقانل ذهئيم ”مهلوقواهبرواهكلامىأ اهم هقئوانأ الوش امهدحأو

 ؛ | سنوبموقاناكح سوه عارت لافو جاجا نعدنامومعم مح هلا لعل اوتاَمم ءالعملاو'

 1 ١ | ىرهزالا لأقو 0 لام ءوقاناك ضل عملا حاصلا ىف و هيلع واثتسن ىلعدللا ىلص

. 0| 
 1 دتنأو ئنلا ميا ورصلا للا فار ءالازبا هنودبعي بهذ نماقدناك العين الدق

 لبنت تاوحالا كك 9 بحاصب تأ هئناورعَنبا تع

 الكيلو عوّرلاددِءْشهَدلالْعَلاَو 52500 لعيون القيء صابلي

 : م نم موف مهو'لطابلا هيلز ا تفنحالا ثيذحىفو لسة رضاو شهدو قرف |

 ُُش دوشو هاج لعانو بانثلا سب أن سال لعب ةأرهاو نيعلا رسكيوهو شه دىأمالاب ْ
 سس 0 ي171ا1ااا

0 
0 1 

 أ

 انف هام نو وج اا

00 4521011 



1 

 ا
1 
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 11 (لعب) - ماللافرح « ءابلالسف

 ةضساراهقورعاريثك الخ سلا دبعةعذجدالب نمءاضسلا ةسحاتبتيردقو ىرهزالا لاق

 العن هرامصلختا او عض دوما لعيتسا و العب ىعستءامسلا ام نعو قل ١ نءةينغتسم ىهوءاملا ف

 تيدا ىفو هيلاروثاعوأ ارى ءاملاءارسان عو قا نعاينختسنسسسامل قوزع ١

 مسارلا بمس اهلعبسدارأ ىرهزالا لاق اهلصأىأ ةنملانماهلعيلزنو مشل نماافشنولا

8. 0 

 دقوالعيراص اذا لكلا لعمّتساو وص هلاسب يدر“ ءىجن ودرغالو عنب سيلا قمقورع 1

 اذهامىردأالىاطذنا لاق لام ولذا ذاع ىأ تام ىت> املي راولازاكةورعم دحفدرو :

 ليلا نمنوكيوأهبلا ب سا ثك الك ىنتقاهنأ دب رب لضتلا لعب لاو نم نوكيشأالا |

 للا نمُلعَبلا ثمللا لاق لذَتلاَنمرَك ّدلالعَبلاو اكلقماسيئزلازامى؟سيئرلاو كلاملا

 لعفلا هنوهسل سأمأ اولخفلا نمركذلا لعنلا نأوعز تقل انعمانرك ذىدلا طاغلا نموهأم / :

 لاق" يوزلا هانعمىذلا للا طفل نمريسفتلا اذهريتعا هنءاكو شحاف طلغاذهوىرعزالا لاق

 ثانالا عل هعلأتي م ةانانناو ضفتي هرعت اف لاسفل امأو لت متى للا لست تف

 اذهؤ ىرهزالا لاق يتسم ىألعاب وهف ةلومي لمي لعبت يللا لا جوزلالْعبلاو قشنااما || ٠
 ا قحالعتسالا نم سل و اهكلام واهدس هئالالعتتأ 0 رماح ور رز ىمسااواضيأ ثمللا طيلاغأن م:

 ىلءاضش ب ضن جاجا لاف انيس ىلعتاذهو ىلاعتهلوقو هلالي راضاذا الت لعب لعيد قوئث

 || نادصقتتنكتافامئاهديزاذهتاقاذا كلذو وحنا ضماغنماهصنانهه لام اولاكلاحلا ||

 اهب تيم نر بت هب سسك

 || لازاذانامئات ماداما دب :نوكيدنالا ئاكديزاز_هلوقت نأ كل ديز هنأ ادبز فرعنإ نمر
 ىنهملا هسنتلا لاخلا لمعشامئاكديزاذهاديز فرعي ىذلالوقناسغاودي نيس يلف مايقلا نع
 ألا هحولاتصتلاورضح ن ءىلاةراشا ذهنالهمامق لاس ديزل اريشأو أ همامق لاح ديزاد
 جشاذه ىلعباذهتلقكن "اكريركتل ا اهدحأ هوجو هيفي ىلعباذسأرق رقنمو انرك 5

 ا امهءفرتفا له نعني رب ريخاعمجبع ميس شو ىلعي لع نأ اروع و اذعنعانبم عني ززك داإ

 لح وزءهللالاك ةلوعبو لو هيو لاعب حوزلا لعبا عجبو ضمايواحا ذه لوقثا 613 ساشا ١

 ريثالا نسا لاق رحل نسكت ةأرضاالا دوعسمْن|ثن د4 حىفو نهر قح أن عاوعنو ظ 1
 1 . .٠

 5-5 .٠ .٠ 2س

 أ لت تاذتراصىأ ةًرملا تلعن هرعصت اعلا نوكيتنازوبتودال م0 | ١

 59 عه

 هةعف .ةكستوأ هروسابلك علو 3 هلكعيوبكل ني رقرش نا |

 زارلا لاف ةجورو جور لثم هلعبو لعب ىنالاوثدنأتلاد]سبك [ةلءاهلا اوقيلسأدب ويتشلات | د
 ث.ةج ع بدو هدول 2 و 5



 حلا ٍبرضلا اذ هرتوهلوق
 رقلسعلو لصالاقاذك/
 ررحو هو فو أزرع نعةفر#
 هعفم هأ

 و ازاارسالو جا مسإال ىعومل ا لانو ةنيشلاق ةدحاوزتمالارظم

 ْ قدس ضن صدقا اعلا . ةضير لكبر هطانولعاماذا

 ًاوهوذحاو ىدعلاو لعل لمقو قسيال عرزو أ رصم لكل علا لبقو ضرالا نهم ىلعاهأ
 |طلب قط نقره بر تامزضنلا نمّلكتلاو عضوملا لعيتسادق قيما اان
 | نيرددك ّال)سوهيلعدتلا ىلصونلا بانك ىفامدي ردنبارسف هيو ءامسلا "امج ىنتكا اموهلقو
 ْ 2 فلوو قط اهتنتماشلا لعل نمسح اضلا انلولمتلا نم مالا مُكَلكملا بسبع

 دشنأو لضملا|ذهنمةرامعلان . 30 رخو ترهظىتلا ىاجبراش ناك امةمداضلاو
9 00 20 

 اهلع-و اهب ١ 23 اهل ع بهذبال نسقأ |

 و 22

 ١ أ | ضرالا ندمقو ير انعب ارشأم هوه رشعلاة بق 249 و العب هدم قساملختلا ةقدص ثم دحف و

 ضرالا نه هقوزعت كيتاعر كا تما لاف اهريغالو ءامس قسريغ نم
 : | امس وم قدريغت

 0 قراصتالاةحاور نتا ديعلاق لغفلا قتلا : يضخ و اهريغالو
 داموا

 : يقل يق مقو ىذا طلخا صا ناز ةقافيس لوا رت ذدقوىرهزالا لاق

 م |تيللاقو اهريغالو امم نم قسريسغ نم ضرالا نم هقورعب برشاملعملا يمدالا ل وق نم

| 

 | طلغمطأ, اخ اطلغ ملصن هنأم هوو اهريسغالو امس نم قسالىذلالذغلا اذه نوكي قأىرعش

 | ليضلا فانصأت ذانا تن ارفلاقهفر ءبالامق طضتلا ىكءهلههلدنو ىمدالاهلاقام لوجو
 ٠ اء :قسُي ىذلاوهو ىوسلا لاقي وقس! لينا نف ىممالا لاا مشل ضيفا ياع فقتل هسه 2

 اأاهتنو فنصاذهفاههنشأاموريعاونل والداعم قسيام سلا 8 ,رافبا نويعلاوراجناا

 | اهقورعتشاعفرطملاءامتلوهسلا تهم ترطماذاف لومسلا ضرالا فابنمتبناموهو ىدَعلا

 ا ءاضاذارقلا ىمس و قّسلاك تارنوكيإ آلنالاع اياه نة ىبعو ضرالا تع نطابلاىرثلا

 أ «قاهقلشىذلااهؤامبزقي ضرأ هدو تنامل غلا نمشلاثلا فتصلاو اتوا ذك

5 
| 9 5 

 ْ ضرالا تح ىذااءأملا كلذ ىفاهةورع ترفرالا تا ضرالا باهر ف ضرالا تحت ىلاعت

 هم هم

 1 لعبلاوه رضا! اذدو ءالدلاب اضن اهيشسو راجنالاءامءارا نعو ءايهملا قس نع تنغتسساو

 أ اهزنن توك/نكلو اضمالو تار توكيال نأ رغلان + مدرضلا اذهرتو ىفكالاهريسفىذلا

2 5 

 ىسنذانع ىعتسافءاملا ف هقورع مسراملعبلا لاقتف مس ّدلا باق لعمل عفا ثلارم ىفاذكمو

 لاف



 64 (لعب) ماللافرس « ءاملالصف

 رشقو ولا نمرك ١ ] ىشوةدحاوة فس ىف هاما ”لصملا لمه نبا لاقو لدبلاب تمس طسولا

 دن لاقروفلارثك لمعت
 هوم و ومص نع

 لشباب او 5 ىرعلا قر اردد

 «و5 وو

 لاق و وهيل اولطاب ابوهفارم 8 ثواعايص تهدان الظن دوال اوكا والطب لط“ ثلا لا (لطب )

 هو و <

 ضيقت لطابلا و لاظلا مسالاو لزمه لطيأوةلاطت هثيدح ف لطت و اردهىأ الطب همدسهذ

 بي ذهتلاىفو 1 وبي بهذماذهليطنا وأ لاطنا عجب هن“ اكس انقريغ ىلع ليطانأ اعجاوقملا

 ةلاطب امتد اوديرذئبا لاقو ةلوطنا ل بطانالا ةداومتاخ وبأ لاق لطاونلطابلا عمجتو

 ءاجدسقوهنمذوخمةرّصسلاهلآمَبلاو لطابلابءاسلاطبأو حاجزلا ن عال طأ [ولطاءكوعدو

 لوما نيل طاباولاق ولطايودلاطءل رو ةركنلا مهلبق :الكبلا هعطتدستالو ثيدطلا ق

 اولاوو ةلاهلا ووهللا عابتاودو ةلاطَبلاْل عفط و ىنايعللا نءلطابلا اولوادن مهنساولطستو ]

 ءاجنالفلطب ا والطايهتلعجئشلا تاطنأو اهنولواد تو اهنولوقي ىأ بنوت ةلوطنا مون ||

 لطابلاوذدا رأسي اند طابلالاتديعزا مؤ طابا ئدنرامودلاعقلوقو الطاب ىذا وبذكب

 مسوهملعملتا لص بنلا دشنت ن كعب يبا سيرف سلبا وهو لطاملا بحاصوأ

 هذاخناو ,رعشلا ةعامصل طايلاندا رريثالا نبا لاك لطابلا ٌبالرعن ا تكسا لاق رعلخدالف

 هنكلوك اذ نمسيلف لو هيلعهللا ل صئبنلا هدي ناك امامأف مذلاوحدملاب اسك

 ثيدسحلا فو غادضشلا لطملاو. كلذ !ءآفدرئاس نيب وهضب دونالا قرشيال ا فاح
 298 مرع

 ال_ةدسا ربطت عاصمة لوطسلاو ةلاطبل نيب لطتل ترو ن در لعن حالاسسلا ى انش

 ىم*لمقو ايري هي الا لتي مالالس مهامنا ليقو هن دات لطبتتالواسهلُث كي ]

 ند رات هدنعْكردنالف نارقالا ءامدمدمغلطنتىذلا وهلسقو هدنعنؤأ امن ءادشالانالالعي

 اءاصشراضىأ ةلاطتو ةلوطب لعبت مضلابلطيدقو ةلاطإلاوةلاطَبلا نب لاظب ولاطت عوق

 ١ ىلذهلاريبكوبألاقلطتو
 الطشو قب رك هالو ىضمامهنمتافوَت اعلا كد ا

 هيه الاعلاني ارعالأننا ىكو اهل لاعفأ الى ارداصملا نمد سون هلهحوأ ١

 لطب و هيلعرسك,لاهرت ذمتاللاعف ىلعرمكسالوءاتلاوفتالاب عججباو”ةل_.طتةأ ماو لطتلا || ٠
 ابهضيالىتلا ةعفترملا ص رالاٌل سلا (لغبإ) لامس وهةلطعت ىأةلاطيل طي مملاررغاجالا || ٠

 قولا, لطب دسقو هاوق
 لق بان نمل طب, لطب ةغل
 ما حامصملا فاك



 ىعتوال_بأوال_سدهلوق
 نونلاالن ظفالسأ ةجرت
 ناوسااولانعز مالا
 هسيتكه ينل فانه ا6ءابلا
 وعم

 لالا فاذكع ب را ثملاف

 ف ريم عج ءافاافراشملا

 ىرصنا ممن اروح برقىرق

 ويدعم

 اذك ملابيبحلا كاذدلوق

 ثيدخلاروهشملاو لصالاب

 امهفةيئاثلا ملا حفي لوسملا

 ها ناناور
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 الخلا نهي لسدلا ىفمامهنالاقو
 < 25و 05ه

 مكنه ذهتلحأ ناد 5 قداز لبو دزامسشبأ

 لا لْستلا ىارعالاّنبا لاكو . َكِذاْغَوَِنالَتدبلا نعم نال انه مارب !نوكمالو لال ىأ

 ئثلا ذهل ْسسلاو عرمتلالاستالاو مارطلا ليلا والحلا ليلا ورعوبأ تيلاذهىف

 ىععنوكيل سلا كلامونأ لاو ل او ءانواورفسعلا ةراصءلسلاو اليلقاليلف
25 

 السع هللا فهملع مّرع عه نياللوةياسار 1ع سي هزالالاف َ كلوقلثممالملا ف ديكوتلا

 ع 0م هم

 نافطَغف 0 ذوتيصمسوأ موتاتناكوز رس ريشأ: نام لسلاو دمولو همسك تا ذيدارأ السب و

 ةيافكلا قاضبأ ااا |او مولل اوربا لَسلاو ندا نيدمتريسن هنآ املا مهل لاقي سدقو

 | تكن انتر مرتك السا السإ ناسنالا ىلعءاعدلا ىف اولاد سنا هاعدلا فاضي ل ثتلاو

 | ةرجامضلا ةللششلاو همس هضط ريسللا لسأو هلالي و لاقي اك هلال: لاقي بيذهتلا قو

 | ثدللا رهالا اهكص لهتلسي لماعلا طم[ اسللا لاهو هنا ذأ لّدتياو .ةصاخقاّرا

 | مسالاليو ١ ردآ ترانا لعرلا لاتناو هنرحا ىهوهتكد هتطعأ قارلاتأَدو
 37 1-0 كوم ع 5< - -

 سأتملالاق نيما ىعع ءاعدلا فل سو ىناع أ السد ىداح نعى اسدو مّثلثم

 ةءو

 00 5 0 مباخال

 | ىث الرو نيمآ هئاعدرخآف لوقيرعناك ثيدإاىفو باحضالا يعمل سملاو ةءاعتسالا ف

 ظ نيمآىأ السيال سبر الالوقمفهاطمدتلا عطق لوقي هبحا ءىلءلجرلااعذاذاو .برايااجما
 ه5 2

 ياا رعب ليسو ب نيمآ

 د م - و اب »24#

 ظ أبدوا 08 د ذو لكسُةلاك 2200 (لكد )

 0 2 ل وم

 رعاشلالوق دشنأو ”هلوس هللا سب بتك اذا لدرلا لمست ىابرلا ف

 للا بيك الاذاذمتاف 3 اهتسقتادَعَيبل تايد

ذا لوسو تبا اذربدامنسالا لية لوقب نأ |ىعش " ناك(مركملا نيد لاو 39
 : اضيأدقا مس لاها

 لسبلابيذهلا لد ) هللا مست لوقن هى هل سل | ع نمترثك ادقلاق.و تدبلادشتو

لاو ديدخلا ةض هبهمسشستو ”رلصن ةد_اولا يفورعم
 ردم ىو ديدي نم سأل ةَسِيلصَ

 تنل



 ال بسور يسر ورع ١ نس عع ير د نيس جرم
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 د ع

 مارحلاىف ىلا لاك ءاوستلك ثنو ورك دملاو |
 اهيل مكان راح 20 موكا يلع تمكتراجأ

 "شبا ةرمَصلديزولأدشنأو ا 3

 هدم هر سوس و معو مدع 0 ش

 د هو

 لطذحو ايفل ةمقؤللا هليستت يمس اهيسحأو لاك ةفشعو كح سمرا ”ليستلاو ْ

 ىارعالانبادشنأ ديكلا قرم و هوه زك هدحو لت الدي ئ

 5 م 0 لسا لطالما

 لاق ءانالا ف تدسمف موقلا بارش نم قيباملستلاو هل ساو لكلا ف يثلالدق لسملاو
> 5 

 نقيتس او هسملعهسفن نطو لستسا اون توملا هسسقل سبأ و هليل تسوىلا فاعد برعلا ضد

 كئلوأ ىلاعتهلوقو لتس ه3 تك هلل هتاسأ اذاان الفتلشأ و هلا هلكوهيودلمسعلوإ نأ

 اوكلهأ ل يقو اونا ى ألست :ومهرأا ارمعاولسا ولسان كك امهاوانأنيذلا
 وو

 لاك كالهال مس ؟تنسك اع : سف ”لسدتا نأو اوسيخةداتقل ا :داوصضفد هاج لاو و

 ىدعملاةغباتلا لاق اهلمعي باذعلا ىلا سفن رانا ًاروصنمولأ

 ال اف انهرءادردلا فناكامج 3 ام اءةقاالءانهرن تو

 هسار 0 لنك ؟ةامل وم ندي تامر عثدد-ىفو مهل تناك ةستك ءادردلاو

 0 ىذلا لسمو هب . د ىضقو ننس ثالث هرُع عاد ورم هدف الك ناكو هقركتماو

 م ساق

 ىرفْتُسلا لاق و ةككوألانقوُمٍل سنس هنم هلص لدتا و

 ةرئار السم ىل امل اربع ل زر ةامح ورالكان

 ل قس ىألستسا دقو ب راو توملا ىلعهسفتن لو ىذلا لسيما 4 :رذوحلا ندعي

 سفن لست نأ لوقف فار ءالا نبا ةلاحماللتقيو لقي نأ ديرب برا ىفهسفنحرط:نآوشو
 هو

 سلاش :ولاق اهبهتلسأ ىأهت ر رع متل لاشي ميهلاوبأ ْمهج ف سك ىأث دسك اب
7-- 

 رفعج نصوح الان ف وءلاق هْض رو هسقعراذكل ل ساه ديس نبا امم

 هم

 ارفع ديالو ايون #2 مزرغ كاكاو

 اولاقفةيفرمسلا قناع يل ىعن لج ناكحو ىرهومل الاه قايم مديحاستلا ىفو

 عسجلاو مارا نمل مرد ا ودا الالااوما | ا 5 لاو .هلل ملط همن درقكي خرئال

 ىاّتعو الملل 5 ىَددلا فنكود كات تركع

 ) رشع ثلا ب بنرعلا نال ب 8(

 للصالاب اذ_كهقه در هل لوق

 لعءحو هنهرسوماّقلاىفو

 لعل وةؤس فاقااهح راش

 دهاشلل ةسانملا ىهنوذلا

 هيف هلتكر رظنافدعي



 0 وا يبا

00 / 

 (لزب) ماللا فرح ه« ءابلالصف ؟؟ة

 ظ اةيساو ىأةيارالو بخان ل تيا ملاإك لل مهل تيب ممهلوقو ًايشمهطعب أ ةازا
 ا 5 مدد

 درولا نب ةورعلاق زاعممس الرو ريصق ةلزاةو هلا رعق لحد ,رداونلا فو
 سم . وو وم ول هرب سو 0 ع

 ىلاعفايستاهتنبةعردو »* لسا فترك

 بضغلا نم سدعامهالك لست واو ولسا ولسان :وهفالوسل يلج .رلا لست (ل-)

 ٠ اذااليسست هون الفل سو رظنملاهيركهتب اذا نالذىلل سنو لسا.دسأو ةعاسشلاوأ

 ريق قصب بد ؤذوبأ لاق تاكا نان 1 هه 5

 و هس د وو ه7 هما مدع سوس و. 27

 ىئ يمايجدم هو و فانك أ تلن رد »* تاسنالركللاب دودتنكف

 ريهز نب بعكا لاقو تهركى تلال

 لسا هنو دن مالوروصح * سعتمالس *اكلا هنسْلَعاذا

 ىهامىردأالو هد.سنبالاق. تانلا باك ىف هطيض كلذكو تال ار سم اعرب

 | عاصشلالسابلاو ديدشلا لسابلاوةعاصشلا ةلاّسّلاو هصقو هراطْممتهاركلد آلا لسابلاو
 , ةئيطملا لاه لطبى أل سابوهفالاَسي وتلا مضلاءلّسيدقو ل سيو ءالسي عملو

 اهلاسديبأت است ةلاس ه مهفولارملا نم لحأو

 بيوذف أ لوقك قنخ اهلاب مذ زويدقانهالا نأ لعدديس نبال

 نفسا ابوهم نارسملا ىلعىدامع 5 امم :رظنتله ىرعش تيلالأ

 '0 اا ا الاكسل لات ناني دج ىو ..نرحلا ىف ةلواصملا ةلساملاو قدامعىأ

 لسايناو ١ رة عانتبال عامنا + ىو سا عجوهو اعمى ألبا دمع

 سارح قذح ةجرتفىرهزالا : ولا :ثااذاذسنلا كلذكو ل سي دقو ضماح معطل هب 5

 7 وقفا ارعأفاضيلارعالانب الاه لمحو يعتو محط فاح فدك لاطا اذالو سي ليدقو

 ذينتلا ىلا :لْضَقلا ليما لاه سان ماطق نمليسسبب ونا عَسكي وت لاقف

 ولا ههيرتو هديدش لولا لسابو تاسبالا تاكل كلاورساحلا ذانلاو

 ةهم مز هذ

 دبع ىلاسال فوق لسابو »* مهريغلواحأ ال اما كنهلا مش

 لطخالا لاك كلذ نمديدشلسانموب و

 ومدسو ووسم

 رك ةلسايعوبدجاونلا ىدبأ 5 اذا نينممل اريمأ ادفىسفت

 || ئنلا مام ةمقتلع هليسسملاو هجولاهي ركلا ليسلاوههزت ئنلاليو ةدّشلا لدبلاو

 حل هل

 -َ دفاعهم سجى يي جا

 >2: كفو



 2 د

 نيل

 مك طلال ولاا لل 5-5 لاا
1 0 9 00 772 3 3 5 1 

 لمكة سميانشلا عم انا ل زود «ىس تي دح نيماعلزاب# هوجومللا مرت تلاط نا نيىلق ٠ ١

 ماشهن يلهو, لاقلاقنماشه نيل وجع ن ءهدمس ادرك ذو 5 ةوقلا | |

 بتي - يماوملاك مابا |

 ام مص

 بلانك

 مادقالا حراق ةريصبلاَعَدَج »* ْبَمالوٌتصادقوٌتورصنا ىتح

 رشزلافقةشناذا ءوشلا لري ةودازامكلذكو نماعو ماعلزاي ليقول اريعبلازواجاذاق
 تورس 6577 !؟ومح

 مدار تلا نياعل# 07 امدعدةسهنب ظيعايعأس لن عش

 مدعو مود -- سس ريدا سا و

 اهل اوالرباهريسغورهللا لبو 0 هاللون لير عتيل ةديدتل لاقي هنو

 صن ىتلا ةاغصملا لرموز و اهاّمَدال ”ءاهلر ربو لازما عضوملا كلذ اواهءانا بةئاهّلزمت و

 هم هم «ةعو انيس

 روصتموأ لاك هوو بارثلاةءفهتلزنلاو « لازتباىذ بطاوت نمردحت <« دشنأواهب

 قر .اهنكلاسةلئا نصت باريدلا و عدلا دلال هربا ةيفصتلا نعلم فرعأال

 مدى مدللا لت ىلا حاصلا نمةلزابلا ةرعبأ ةثالثبةلزابلا ف ىضق تبان نيديذشي د

 قملا نيب لصف الزب طسو ةعطك م الاوىأرلالّريو قنا ىلا لرتاو جالا ى 2

 06 لقعو دس ىأركأ" الزبو هذ هناو ديلا ىئرل'ةالريلاولطابلاو

 دبل ةماتكلا اب انتا 7 لا الت اوديعذ شأن م

 4 : ارز دقو 7 ردع عرس لام ىأا هب شيعياالا بتال غلامورعوأ حاسم-ىذئرعا نم ىورب ربو

 موي ني ناك اذاحاصعلا فو اهل طب اضرمادثلا ىلع قيط م ىأءالزمب ضال هناو الو ل

 رعاشلال اه ماظعلارومالا
 75 و وو 5 ومو سدع

 0 0 * ا

 ٍ و

 ل ةددعلا ةمهادلااللاو طرعان ذعر شيد يش

 0 سأ5نبورعلاك ةدشوذكألْرَ ٍْ

 هم سو وم مه - -ومسل

 للا ىذرمألا ىهاسلملا ىسررودت 5 امدعب نقلا بكوكلا سأر نقلي

 مهطعي لاقي و يشأ ةلزاه نعل كر ارئالو لاملا نم: ثمهدنع سدلىأ ةلزانميهدنعامو 5

 اسعاقكرادت حامسأا)

 هيك جحلاامد_عناس دو

 0 ةحيس



 ىق'ىلع علال علو لصالا

 يصمم ها رطثاو عملا

 ا ْ ْ ما راتط ابلشا ماهو راس عراد نالوطمتاررظامهل قو ل متلاودو

 د ب : ريش :زنببعكل اق د

 لطي ن يحل نموأ ع ماطس نم « اهَحكدمواهتمع تافامناك

 لل سما 35 -لطرعلاو ةفانلا ساب ميظع طخ رمل لاك

 لاق ددٌداعروةوسنلكم لا لطلاو لطلاب اوهاعاهريغلافو َة ةسرعلا ظنا تامعتسا

 سلا مطخلبطولاو سراخلا طرا كسلا ريزولا لاقو لاق هرلطربلا لاسقنو ىربنا

 داووهل قو لعرملاك عبضلادلو لعبا «( لعرب نسما بدلا لاو لات باكلاوهو
 امهوتو ةسداةلاورا* الا لثمربلاو فب رلانيب ىتادالبلا ل يغاربلا (لغ رب ) كوآشبا عز مز رولا

 ا لاو ادب واهلارذو بم باعث نءىرشلا ل_.غاربلاواضي أ فاز "1 ىعو ل يغرباهدحاو

 هيرب ىذلاوهو قالا لبقرلا (نابإ ءاملانمتبيرقلا ضرالا لولاة :ولأ

 يل انفال

 ظ لسا والو والرب ب( ِبَّذك اذا ل جرلا لقرب كار ءالانا ٌقدنملاناصلا

 دعا زعجلاو ءاملا لرب هيف ءامسو كلذ كس اقارب مدار طق سلبا لو هم 6 ءداك وء اس ع

 ظ ةعساتلا ةنسلا ف كلذو ىئاو ناك اركذلزابووفّوشْنا ىأ |هنأنإ نانرطق الوب لزم. رععبلا لري ةرهوملا

 أ لوب لابو كطالب ني رععبلا بان لربه سنا ةئماثلاةنسلا فلزباعرولاق

 لري لولا عجبو ليل زابلا عجبو لوُرملا لسا هم سس د اولا نسعز مدلك ىف تلغي لاق

 ةئسلا لمككسااذارتعبلا لاقي هريغو ىهدالا لزب اهعجو لوربو لزاواهعجو لزابىننالاو

 لاي ةقانز لال + ءاهرفىثالا كاذكو زان شح :وهقديارطقو عملاق نعطوةنماتقلا |

 هقسشل زاره لاب ؛مكطاذا اننا كانوا وعول رمل نمالزاى ءنريعبلا ناتسسأ ىهقأوهو

 الزامامسو نسلا ىف ةغبا 1لاقو اَتْْنع محل الا

5 
 ا

| 
 ا

 ا
| 

| 

1 

 ا ؛ دابا رطب رص هب اهلا ضل سخ سب ةفوذشم

 | هنال اور وبا لاغز ياست معبد وكلا ةرتك عمر اهبانالزاسدارأ

 ا | ىهبنسسلزابلادعبسيلار ءالانالاك نمد : الاةَوقكلذ ىَوقَي الفثوالاوو اولا عم

 أ ىاطقلا لاق لزاويع داو لوزبلا تقوفعاطي ىذا نسل اي لبا ولات
| 

 داقصلا نركلا قلعت امك 5 امي رضا ازاو نم عمدت

 د كثدذح ىو همن رث وهلةعىفهلاكهين وذعد كلذ ولاقاع رو ريعمأنهينّستلا ىلع لزاب لح را ولاه دقو

 0 0 31ر7 110606060606021: ج7

 ىلع
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 -0١0خأ11111011011111 1 1"11"ا/ا ا + ز ]1 يني

 الل نزيك



 ا

 م6 ذك _ (لطر) مالا فرح هابلا لصف

 است .ٌفىأ هانا نالف انءاحو هذ تال اذن هتاناذا ًاملشانالف كادوشساو

 قلنا بوثلا هَيلاولَدْملاو نوادتاا كرتلّدَتتاو هتاهتماهرمسغو بوثلالاذتب او هذ

 همس ست 0

 ىذلا مكحن ايفو هسفنن لموصعلا ىلي ىذلا لاح لان ملذ تيما ولذسلاو هساللذبتلاو

 لاق هشلشن لف لب

 موق دن مّىسُعنل 03 الاذتباودقيلتااعو

 لس
 ه«معو

 الدبتمحرفنءاقستسالا ثد دو لذا اذكراذكل عىفلذسلاقيو

 ثددحه مو ديم للانسان ئَملاو يعل كرتلذدتلا 1

 هدوو 5 »ه

 «لذتياهفابلسنك اذار قدصنالفو علا ةلذبعمادردلامأىأرفذانأس

 هلذت ادة هبود رم و 00 1 - هل ناك اذاَلاَد اون و صوذ ضرف هرقو هسفن
 يوم

 ريدتسفرئاطلا شي رنم عفت ةءراىذلا لن ا ملا «(لأ ] 9 فعن معاش لود و مسالذبو
 هو

 طقرألا دمج لاك قصف
 مومو سم 959 - هم 1 صمم هم

 مليان اومالئاَرب #* عقم بسلا الو

 هرحرؤففو هرعم او نوصاماح رلا ى ربنبالاق ا
 سا هلا #©# مع الصالإو د سم 9 هر

 اعهصخم ماا سيلتا ْغ اهنقم برخ لارب الف

 هلا بقا تابع 0 هيلا بلا هنعراطأ

 فرعفابعلا سفر تور رهو هقنعلوح نئاطلا شد نمرادتنسا امزئارالا ايس

 يدل قنع ىلع ل ٌضرعال ليوطلا طبسلا شدرلاوه قو لرب ل يق لاتقل هسناذاف ىرابحلا

 0 ةصاخينلالا او هيلا لأْرَويلاَردقؤ زلاتان
 ذااش:زلاوفو امسهري غو قَراّبحلا وكيدلا5 رفعت ماو هلا ربشْهئاذا ةلازتكادلا لأ

 د ْ قريشا لأربتو كيبدلا ةينكلئارب وبًاوهقنعف ريدتسي

 لد 'ىانرلاف بيذهتلا (لزربإل كلذنموهورشلا-متلارباو ناسنالل نوكيلئارلا
 0 يإ لا ع نإ 0 2 و

 اممسيل ةقلخ بلص ل: وطديدحو رج ليطربلا (لطب) تدني سلو مضخلاوهو لزرب

 ىب نمل جر لاهل طا ارتب وةيبصقلا مطَخ هس دقواحرا هنو ةنهنوددالو سانلا ل او
 سد 2 يلا هم و سىس و

 ادمالج لال اناريص #3 ادئادحابشلا ةروبضم 3 ادزاوعلااهسأرَنْوشكَر سعف

 قءقرلارخا ليطربلاو لْيظ هرباهدح او لواملا ليظاربلاو رعونأ عارذردقرجو هقاريسلا لاق ٌْ ُْ ,ّ

 م

 لعلو لصالاب ضاسا انه

 هوع وأ امه طفل ضيا

 هلوقو دعب قدام ريظت

 اذكت ملا هل آوقنملماد كلذف

 ها ررحورطناولكالابوش
” 



 (لث) - ماللافرخ + ءابلازسف 05

 تاع نا ف

 وام عع

 لصألا ىتحملك ىزاجتالدب » لزأ/و اذا فن تردَمف ظافلالا

 00 لد : ان عجل اوةوقرتلاو قدعلا نيبامتلدأبلاو |

 . همم م

 هلك انوه ل هرالو 35 كو ”اًممالفيدلا ا!ادقدق ىف

 ىهو ناكر ىتماذ ةلدآملا تنديدا هوا ةلدهلا و ةلدأملا ىهورد_صلا مل. ىهلءقو

 لاه ءاسنلا نمراصقلا ةيشمنم

 هلداتلا شك ىهوتلو مث »لها مانشب اهفناكدق 0

 هوةدأنزلااهتزمسه ىلءانضكك ل ذبوهد_س نا لاك ةماعلا ىلعال ءاضعالا ظالم غوصملا

 ةلدأبلادسعى التاغصلا فو ةئالثلا عدي زتةملكلا تناك اذا ةزتسولا قهيوييس رهذم

 مس تاذااوذنتلا نط ملناش :رلاونيذخمملا نوطب ناتلدأملاريصن لافوذشملا نطاق ةمعللا

 ناواعرلاو ةقاكراجلا مسوي ث يح نيذغفلا سرنا امل و بتذلارعش عقب يحامهر هاط

 عضوم مضلاو فلا لودابو كودايو نيبدنلا ارا اا لاعاد
 لاّصسلا ّ اعتاد , ودابف سيمعلاّنطب ىلْهألَح ىَتعالا لاك

 نلاتلاو ناد ىأ اعنا رلاءى أي ىذلا لج لالا و اعيجمضؤلا او خفلاب غلانئو ,ر

 لعأهتاوالا دي ىمسي هشمالدي هءئرتشاهعاماذاف اءشدب ىرتشي امردةبالا لام سيل ىذلالادبلاو

 ءوث ءاطعاب ار هسفنت تباط نم لكو هيداح وءاطعأالْبنَ وهذ هلذب خلاد ءلا (لذ)

 ةلّديملاوةلذيلا و امال لذيلاريشكن اك اذالودب ديوللا دبل رود :امصلا دضلا ذتبالاو هل لذاروهذ
 م

 ءاهريسغي لدم لاو ةلّمةزجن نب قعرك َِك :اىرب نبا لاق ناصيالو نوتمو نسدلن ام ايلا نه

 زوالا عزا اولا ةد- >اواديز كأن ءةروعموةعداشيأ لبق ةدقو ةلّدسمدين كأن عوراع ىحو

 هدو + ادد تان تي ىتاا ب اشلا ى ولذا ذكر نالت بابلا هو

 ْ ةوقدلا# الا واوا لامقعالادنعو الذيل
 سمس 9 دع سام ةو ةسور“ سم ل م

 ,فرإلا ونكت ابوسسم »* قورلار 0 5 ىدوكباوب أن هاذ دقول

 5 نيلجرلاو نيدسما 0 نيلجرلاونيديلا ف عجولدنلاو ليدوذداراهناف

 ش 0 يةيسم ا يفسلاوتلا لاب هيلجيرو هيدي عجواذا لديوهف اليل دس رسكلاءلدب

 4 لعفلا مكي ىلع هتئدأباكشل دو سسأتلاناكملكلذو فا ااهعضون أك ىتحف مقل ةلدأسل ادارأ

 . هةر اا ديس نتطخما ا سضستنب ل دز ننس ل ا ل يل ا الب



 ها (لدب) . _ مالا فرح + ءابلالست

 ثيللا لاق ةفاتخةروصلاوةد جاو ةرهوملافةروصلا كلت تحصل ل ىلوالا هدول ةرود

 فورا مل ودبملاباباذه دعوي لام ةلدابما كلذو خو أ ناكماخآو بوث ناكمانوثلدبتسا

 عجب تيكسلان بالا دعتمت ادن أ ىلع لدياذ#هوزمنشلا لا هتددمو هنهَدسرت ذ لولو

 عب لدييهنال الا ةبلاّديلا ىعس مئاسولا لاقزو لّدْمم ىنععالب دين ىلع لدياذهو لاق لدبي

 ةعتمهتاوزئاج فيظاقلاوت لدين ضل ذيهلك اذهو لاق شا دوأسش ويلا عسيف عسب

 هلوقو تدين نم"ءلغانمةلدانملاو
 سمصف9#ا م

 لدبماهدعب لمى * َلَجألا كلاداوُنك أ ف

 رطشامم 2 تراه شت ىو هدم_سئنبالاع .ةرورضلل ماللادّدشف لدمدارأامنا

 ءزبلسا لل كملا ىلءكالاملاراتخاو «ليعو انج ولزابب# لاك فتقولا ىرح صولا ىزتسأف

 لادلاوءاطلاوءاهلاوءاتلاو نونلاو بل اوواولاو ءابلاوسقلالاوةزنملا لدبلا نقيا لكلا نم

 ةداب امزلا فو رحت ناكم ياو لادلاو ءاطلااهنمتنسرخأو ماللا ونيسسلا هيلا تفضأل ذاوريلباو

 لح ءرلاّلداب ,و ماعداربغىفلديلادب ,رئانعا ماهتدالا عمش ده ىذللديلاذب نا اوهديسنبا لاق

 ىارعالا نبا دشنأ تدارس

 الاديلا عساف كايأس 7 5 الالل. .قفنوح لاك

 تومالد البار اسيفونوالاوداخ ا!قدوءبرأض رال هلل ميقن مب نيطاصلا يول

 ديردن.الاقو لّديولديداعلا لادب“ الادح اووالا داوم كلذلف رخآهناكم ماقال الح أ ىسونم

 ماشلابلادب”الا لاقدنأ هه و هللا مركى لعن عاثي دس هدب لمع نبا ىورو ليديدسحاولا

 ةصع ئاسملاوراخ نمل رات لاهالا]«نيايلاع قارصلا تا
 لالا اعدام قع وزرملا سس ال برح مسن دوكيف ْن دوعمت ص نئاضعو

 دابعلاوءاسل اوالالادبالاو قي دي عميول ذيول ديعجبلادبالاولاقجلاصلا فلسا نموا

 اواجامو لب سورعاا لوقو مفر وشلل دو رخ الدب أ داو مهنمتامالك مسهنال كل ذباو مس

 عمباو عارت نعم رقد ل جرو نيلدس رغم هند ىلعاواممسهاءاسنعم حاجزا لاق اليدنت |

 فلَدنا نعمنم ةيلاغ .ريسغنانريسخالا ناناه و عجلاك ع جلباو فير شل بو لذي ل جد .ولادبأ ْ

 زجارلا لوقاماف ريتئشلالدسنو ||
 ءوم وو هامسو

 لمَدلاوابصلااروداقمه 5 . لئبتودرعدلاو تادف

 نان ريسخالا نائاه و هل وق

 لصالا ىفاذكه ةمااخريغ

 هىيص* ما ررسورظناو



 - 2 اج

 عليو مالا .ةبالسض_
 ْ لايام د مانعنو

 ظ قس اهنءٍتْضَعلانقَحو 5 اهفأك بالا بغي نءعبشل 7

 د ال سرعيطم ا لس تلا تيدسفو للا ىلع كلم ذل ثلا هلَصملاو
 -موم

 لاما نايف هيلا امهوعدي وللا ىلعدي ولمن هالة نلغمو للا ن 100 "ردم

 لئمولمو ناتغل لبو لد ارغلا «(ددبإ نونو نواصل مكننا ثيدحلاهنمو هلال

 ٠ ليدبلاو ف رحالا ةعبرألا هذهربغل عفو لعق ىفعمست لو دس عون لاك لكنو لكتو هدو هو

 | هب ويسلاه لادنأعجلاو هنم قتلا هليدب هوهلديو ىلا لدبدسنبا 0 ولدنا

 | بلر عملوق يف نالفبالممبهذا لحرا لج رلالوهو لاف ديرك ٌدناىدبز ك لدينا

 | هلمذظتا هلك بل دنتساوادبتساو دوى شلالدتو هناكم ف نوكيو مهن يل جركأ
 | انآ ولا ندهتادتب وهريسغئشلا تادبأو الديهتممذكتالدب و'وشلا نم ءيشلا لأ والدب

 | ةلدابملاو هناكمهدخأ اذا هيهل دو هريغت ءيشلالد.دساو ليس وو كارا

 | رثلآ ئثناكم ثلج لادبالا ف لصالاو هلا عءيشلارعبغتلدبتلافلصالاو لذابتلا

 و 5 ا 9 0 ا ان ع - 0.

 ةردو1اوىرخأ ةروصملاةرودااريسغت:ليدبتلا نا هتق.ةحو سابعلاو ألاف ا ةاخا,تاعحو

 ع ٍِء 0 م 5

 | تضرءفورع : وأ لاق هريغا هسح هناكم لعو |هسح هنأ ىرتالأ #* لددملاريماللرمالا لْزَع «|

 | لافا هر غادول- م هاني ,هدولب ٌتَدضتا لكى اعتهلوق عموهف ىك نيدجلأ طرشامامأو |

 تدرخنادعلا نمتدوسافةمعان تناك !ملالاهريغملا اهتروصريمغت اهلي دو ةرهوذا ىههذهف |

 ةرود

 نيون 1



 م سهل 7 يهد س3 هع

 عرمصلت 7 'لوخ أعرصي نا كنا * عرق انس اعرف

 نبنجرلا دمع لاق 5ع انااا ىلع مزمل هقحو عرمان اوتو لسن ل ١

 دودو <

 نالئمهّللادنعرثلارسشلاو 5 اهركسشيهللاتانسحلا لعمتو م تاي |

 لاكن ريا يدق ىلع :وهلود وعد ب يبس تاكو ادتبم مالكءافلا دعبامت روكي واهركش هللاف ىأ

 نبالاك ءافاارامضانعوذرههنأنوفاتكالف ىلاثلا تدبلاامأو لوخسأ عر صينا عرضت كنا
 000 سوم و2

 ترعلان مى" هلك وتو ريرح هنأرومذملاو عاقعقلا نينيصعلل تييلا|ذهنا تلعثرك ذو ىرب

 بلكلاىذ ورع لوقو

 0. 2ودودعو

 قاذكه ىهراورذم هلوق قارات مهلة كاذك مهو تاور "هليح

 9 سمص هج 0 مه سوم 5

 هنفرمالاف قا لاقالاا ١ قريع سف ننوالع تذهل هضم نط ةلاعؤمو ةلتشلا تسهل لالا
 هسفع هونك ها لهس

 ا ةرانعلوقهنمو نيكسنلاب لك مهيلاةبسفلاو مكن من لو

 و مد مءو نم ةر 5.5: م و هر ا

 ١. عقول يعم لهل قو ىحرتررجأ مهنمرخأو

 ولا اىورو لاه امهلمهأ ث الا ناف مج اول امأ لاق ب ل ح ةجرتفلافىرهزالا «(ل<) ظ

 ةلدهلا (ددحب) ب .رغاذهولاعديدشلا عافذالا لولا لاق هنأ ىنارعالا نبا نع سانعلا | |

 تدم هردزالا 2 تاطادا لدجرلا ول كلو ءالانبا ىسلا ىف ةفملاةاَدَكلاو

 ا

| 

 2 بحت

 للا (1ن+) لح رماد و هيسشمىف ع ارامي تال

 صقر صقرا ذا لحرلا لمح ىار ءالا نبا لَدصلا ىهو طبلغلادوسالا لاجرلا نم لَا

 راطط لجرلا لاف لاقي ةرأغلاوأ عوترملا نار ةقلحرلا نفق نأ نلظصلا (لنج) مثلا

 ءىءء 34 3 3 9.٠

 :يدشوب اهيعرقو كوك لختدقو .ركلاةضلوذلاو لدعلاوامس ئرتوناتغللدلاولحبلا .( لع ): ةمعمءاظلاو
 نيبدجوب امم ىرفر ةوق م اا ) ( ع
 رق هنا هحرمشو سوماقلا ردصملا فصول رو" دا عيباول ينجو لا عجب اول وذ خاب ووفالكتواللعي

 أ لولا ىعويضرالا تاغللا 7 ةرلاك للا دبدشلا لالا لاجل ذكو ىارعاا تملا نع |
 لضلاو قنعو لفقك ل ضلاو 0 0

 ها ليجومصك ل ضأاو أ زركلا نبطي ىذكْرركَو 5 زرآلارور لاح لاَدَف
 سل وو هم

 الذ .دورلأو ملال هبسأو لادا وةد>اوة عل هلأ او نواخاءلاجرو يعم

 رعاشلا لاهو . مناخ انلاسدةلممكس قباب ركيدعم بو رعلوقهنمو

 تءاسدقءنالل وأ ألح معيوهن كلذكن اكن افلاخجأ ىوربو مب لات نعل كدعمالو م

 ريثك كمل دعيه انعم لاك هعجسه بجو ىلارعالا نياريسفو ل اوقعلا وول ةعومرداصم |

| 
| 

5 
١ 



 ةضقلا لوقو با اهوق
 هاررسولصالاباذك

 ل !ىوقنمكلوه هلوق
 هنفل_علو لصالاق ذك

 نموه مالكلا مطثواشي رت
 ررحو خجلا ىلح كلوق

 ه«ورعم
2« 

 دقو راع هلاقل كلذالوأ ويد مداقُ لاك هن هد 1 داّيلالاسة مشعل ىدي هلوقلءشل

 صاعلا نيديعسْن سمع نب ميح رلاددعحدعتيمكلالاق فاقكى كلذ

 9 وم

 ريب كساد: 00 اسدالوأ مكتلعحو

 ةسفلا الادب بلا لانام لك نم
 - ا سس ”ت نيو >- 7 هس

 0 هونك * ىفلل ريخ توملاف

0 

 يشعل ىلع ل »* املا خعشلاىرينأ نم

 هيمآط ف دقو فالس كلرانلا تدهش دقو

 2 وهم

 هّيعلاالو فيعضلا رع *»* ٍمزاحة طخ تيطخو

 38 و هو و 5 يم همر

 11 لا تل دقلو

 1 وو <

 ةمفقلاربنن ءتد دوب * ايطار نم تدصاق

 هنسلو و اهل سلام وكت !الزابلا تاقردكو

00 

 هت. 938

 لمعمل مهلا تنال د رومالا عاج بح -رلاد معو
2 52 

 ليسا دنع #2 صال له درا ومعي

 له وةدروماهدحا قرا اوملاوسانل اسم يفراكينلالّمشلا داو رطلام يلا

 لاقيدسع رلأ ةمحان للك نيسان ار روم دما ١ عمت ر ةرومالا عاج و ةحابل له ص اصتتا

 ردءو ,2ه- ىو «ه ه--

 ٍ اهنمىسحىأ ايندلانمىل<لاقو هديفتارمق لاف ثيدحلا ىفو م مهرد وم هردئاع

 529 52 هد

 لح انصسا :ناعاودر 5 لب اباعصأ ضب نخ لوبا موب رعاشلالوقهنمو

 و هم اكو 1

 ىلارعالا نبا هدشنأ هلوقو بس>مثىأ

 شلاقدشا
© 

 مدس "رلسعمداو اراسغأن امن اراغأ و ادااوةعبب ,رورضمداو د ءعمنرازننال د تعمم مهما لاشو

 1 ا نواس عتالا ىلا نيل مالسررفان يلا هتادنعن روج تأكزالا نءلاناوراصف

 ْ ليت سلاش داو 1 ىوهلا َنطوُبنأهللازي زعلا داعم

 ةره لاو ىوقي سيلوى مم سلة ملاقو ىبسح ىأ اذكى ىلوقن مكلوهل اقف هرسف

 1 تيهتناثيح كيس ى ألبي للالجرلا لكي ىلهثمردقلا ميظعي س د
 كب رهاب يي مهلا ةبسفا ونعلا نم هلسف لع و لستلا وللا لج رئاو لادا

 سس و ا

 لاقفبرعلا كح



 ةريخملا نيديلولامأ نثر تسملا ثيدححىفو مظعلاو بصعلا نيباسيف لجرلا ىف ظءلغقرعوهلدقو
 ىداالادا ودو أ لاقو لب هتيمرلاةي ملا تاتياوتلا و هلأ ىلا لي ريس مواف

 دس أول »ا ل ارذا 3 الوم ىورأْن بسلا أسما

 - ه سس )سو هد موو

 ديو يس ىءتمامتا * انذاك الْوَق تاق الح تلق

 نئو>ر ولا ثيللاريسغ ماللابهعمسأ لولاك عملا ذب ءارلادارخب هلوقيهريغو ىرهزالا كاك
 بلا لّصصلاو ةريثكعضاومىفاقاعتدقوبرخنااءراقتم ماللاوءارلا ناف ةغل ماللنوكست

 ريثكل اق ركشلا نمةريغصلا "لكلا و

 لاَضون٠ ردت لط نال * 7 0 0

 موزحوشه ثيللا لاك ليشمل نمت الات « دسالاف ىسحى اى < واذكى كو

 فى ا ا في رصتلا فنك: ال هنأو مدا تاكرح ىلع هدانقعإل

 دسالاف ىسحىأ لو لك

 لي شعلان مت الاى « لفشل الف كا هأ يك
 ىذَحمهدح ىف نامقالاةفاه هويطشاوناك ةأسهاله م .منسداعتر نال راو

 ريصقات اريخأ و ءاخأ مدنا ههحوو لاك ةامكل او فت ل وأ لاق لكلا دن أ ىنم

 لوقيوهريسغىلعّم نوكيورومالا ٌقُكبنأب ضاروهو رومألا ىلاعم قدلةيشرال أو ملا

 اذهناف هلّدثو ىلةثلمح لكلا اذى ىنمىذُخ رخ الادب ق هوقامأو همقانأأ م ىسح

 لجرلا ىمسيوُلمتلاو ب سكناو نسلساوءاورلاوهو ةلاكوذو هلو ذلاقيلوالا نم سنلح دم

 سانا هل ىذلالاصلا ل_يقو .مهلاناتل ا ذهتناك لمقو ةنَسَحةراشىأ لو ذاهلاو هلاك

 رانش اذال محو لاك لسح .ر لكلا اذن أ ىمىذخ هلوقفف ىىعمالا هنومظعي ىأ

 قعمىلا هيرهذهناكو لولا اذى أ هلوقرسسفي لو.« اروزتامالغوالاكاضش « رعاشلا

 ةأهالاقسال اَنسواليضَتو مهل زر ىذا !لهكلاوهو تلو ةلاحك وذلحر ثلا ب

 باتجْنرمهز لاق ديسلا تلا لج رلا لاصلاورعوبأ مظعربك لاك لحرق اسكلا ةلاك
2*2 

 5 نس نبرمعملادخأو وهز لكلا

 هينركحا كد ىلاف كاهن اىئستبأ
 م. 0-1

 نولوةب نكلو نان ولو ةءاكىانولوقيال ممنأالا طق واو ةياك كاك نولوقب اديأ ةنكاس

 اذ ملا سدقلا أس ا هلوق
 ب وخلا ةروضاا شه عف و

 دانس ةدامؤ مدسقتو

 حرشفو عقرلاب هطيض

 سوماقلا
 مدشماك :ورأنباسدقلاو سها

 رهاظوهو رابخالا ىلع

 رر-ة- ةءاورلا هيتس نا
 ةروكذملاةداملا ىفاضيأ 3 وو

 ءاارمدعيثدنلا ىف ارحم

 مكارارجب اوصلاو* لههملا

 هينتفثمللاريغةءاور ىهأك
 يضم هتك كلذإ



 اذكعتاّت هرمعلاو هل و5

 نمو*»لهرطت او لصالاىف

 هننكر رحو الوأ ثيداعا

 هويت
 م« بل

 هدعب هلوقولا لحدقو هلوق :

 امهالك الح لجرلا لو
 ىفاك حرفو رصنباءنم
 هءومعم هأ سوماقلا

 ط.سلا نم تدب ضءبهلعل

 هدف هتك ر رؤس

 ماللا فرح م ءابلالصف 43
 مع سوو

 ا جب امرأ كب لزن ددقل شذ اا ود َْس رْضْنلا ثد دحىفو 0 رمعلاو ض#:

 ىاطلتا لاق ةجو ىضمريدلا فل او 1 زرع ىأ ليسو هنأ ارنم ”لمتب ىلع لاتيه

 لفّرمالاكنرَس أب رعلا لوتتهّسلعا واعتلو ة2متاا مى بنام اوصلاو أطخاذه

 ضعي فما ملا ءايلا باىنمالنوثلا باننمنوكيذئنيفلاقدل هنت أيأ هل ليتم

 هريغنمئشل ايست لثملاو 3 الئاَتبلا تدسروهافلااذا *« لاك *ر وللا نعمعاطقنالتاغللا

 ظ ا 0 و تاز جةنانلا ل5 وليا هدحاو ىد اولا لفسأ ىف لد الاكل لاو

 هر م2

 رضاحوداب نيب »ب ليثبلا عج »* ملتح ناس ذا ناف

 اليم( ”للاوديقملا هل بتل ىارعالانبا.ثمللا هامه ىرهزالا (ل)

 ٠ ديلا ميظعلاريبكلازيشلا وهلسشو سانا هدي لسحتو لاجل حرو و همظعل را لك ميظعتلا

 هلي ىذلا لاجرلا نملاَصتلارمش ةأرملا كلذ,فصؤالو الو وتلا لكك دقو ليو لاح عم

 | ناكئنى نم ظلغلكو هجولا نّسَحلاَجت ل جرو ميظعلاّسألا لمصياو هنودوسيو هياعصأ
 ٍ خقبسوالك اًرسحيقووالي وطاريخ قلد قمل لاه مالسلا هملعهنأ ثيدحلا فو ليحت
 || اريثك اعساو ىأالبجتازيخ حدصأ كلع اللا لاقفر وغلا هنآ ثيدحلا فو الد وطاقم

 الا تملا و مظع ركشمل بح عأو معلا لالا نموأ مظعتلا ليصتلا نم

 | لسمللاو ةقانلا كاذكحو لحاباهنا مشل اريثكلا ل_جرلل لاقي و لبالاوسانلا نملاخخلا

 ظ تيتا يسم ند اوهوالو ليل كدقو لحال جرو مسخ ىأل بو لاكي مشو

 || حرق قو هلا تنسح العلل لهو * لجاييمسبابلا ثنأو « دشن و ممشجف
 ا قاّسلا لصٌممنطابفقرءو»لبقو لجرلا ف اع قرع لدحألاو هنح رئاذاءىشلا لاو

 نيوسبلا قفز ءدالجآلا ثيل د نا ناار

 دصف» ل ىأ لسجل عال كراع داو فتكلاللا بك نذل منالآلاامهو

 م2

 هزعأ

 ديلا لح رلافاسنلا وديلا ف ُلآلاوهلمقو لَ الاءاراد. اى وهل قو ضاق

 سارع : ىألاعت قيعلا ف عدشألاو رهظلاىف
 95و ا م0

 الا #2 ا ىبتارر

 5 5ع

 م2

 || عارذلا نطابفف رعلججالا هدأ اوعطقف باززحالا موب ردنأ داعم دعس ثددح فو

 فةنيس

 تتوب وجب روس ل ورح جوا - هت شط نت هن تو و

 هيلا 00 تا ونفت ن7 هاا لا



 4: (نّث)' ٠١ مالا فرن ع ءابلا لصق

 اهكرتل سي ذهتلا قو كلذا لمتّملاو لولا ءارْذعاا < رملاولاقو ماللاوةالصااهلءواشنت ىلع

 لجوزعهّللاىلا ةعط لا ىهلاقيو حبا وزالا نمةعطقملءارّصلاءاسنلا نونا دعبزتلا ||

 ضيق: ةأرها لكلوُدبلا بيذتلا هنععاطقنالاوهمفدهزلاوحاكتملا كرتلتتلاو اينالانع |

 ىضلا مورقهنبةع-ر لاقو حاكنلا ل روهو لثتلاهنمو مريفةجاحالو اهلةوهشاللاجزلا ند ||

 لستم ةرورص هلالا دبع ' هب : بهار اهمال تصر
 سو هبلع للا ىلص هقلالوسر قر دقل لوةب اكو ىلأنيدعس عنمم هنأ توسل نيد عس كور
 ثيدا1!ىوانركذ ام وهب لك ادسع ولا رمسفو انيص حال. أول ل نوعطظمْنب ناؤع ىلع

 عطَقلالّْسبلا لصأو حاكناال ارتوءاسفلا نع عاطقنالا للا و مالسالاى تال ةابشرال ْ

 اهلل قلو هيلع تا صدقا ل اوسراندستنباهيلعهللا ناوضر ة وطاف نعى < نبدأ ل سو أ

 لسقو ايسحوانبدو ال_ضفوافافعةمالا»ا نو املامز لهأءاسن نءاهءاطقناللاقذل وسلا

 اههلءاسنلا نع قلنا ةعطقثم ىأ قلنا دس رماو لبجوزعهقناىلااءذدلا نعاهعاطقنالا

 ىَدْعألالوق كلذ نم لضفنييلع ||

 ايرومرالو متري ل5 « اهلا لثمن لم
 1هةلَخ مامف تلاط أ هرَْصو اهلمتمىلا لاسم مهنلا ىلالد دن وألا مالا ها ليقو ْ

 نمل فارعالا نبا لاتعد ىلغ سعب لال نابت ئث لكدارفن اهلل يتسلق

 فئالإ ةنّسحالو ننالا ةَسمسنيعلا ةنس نوكتال ئث نع ئشرصقمال قالا ةنش,اهاسنلا

 الّدبماو هتاتح لعن سحلاباهنمخئث لكدزتنت ىلا ىهدريخلاع مات نوكتن كلو نيعلا ةعمس

 كلذإو وفاضءناهمٌضعب بكر ىلا ىهليقو عطقىأاهماضعأ ىلعاهنسح للي ىلاءاسنلا نم

 قاقتشالا ىلا برق لوالا واضعي هضغي بكري 1لاسرتسا | متاضعا ىف ىلا ىهىناسللا لاو زاممُم

 اهب كر لقال ةمان ىثةحوتفمعاتلا يدشن :لّنَمس ةأ سها ىرهودلا_كلذكل عملو
 » تالتسمالكلاتامخر « ةمرلاىذتءدشنأو لحرلاهيسضوالو اضعبهسضعت ||

 ليراتبش زعمت هتك رتاذاو لشتت امنا تنسو تنب زئاذا ةأرملللاقي و

 لدتا ثبلا زاكتزاتكموضعلك هبل و اهنموضع لكن سح ّجىتا هللا نمذوخاسلوالاو

 »« الئانَبلاتّدمنوُملاا ذاود ثن أولا عجلا و هاج ىلع ملا ءاضعأ ن زاك مدل 5
 5 مما يع عه < 2 6 2 0 3 و

 هيلا رطتالاكلماهك.1مواهبحو !ئاىرمعلا مسيو هءلعهللا ىفصهللالوسر لم ثيدخلا فو 1

 لعل



 اذكملا ل_بدقو هلوق

 بانىلءف نو لصالاب
 ىتلابتكللا فلعفلا اذه

 جرف باين مهلعلو اشيديان
 هس هأ رز ل

 (لث) ماللا فرش » ءاملا لصف 4

 ةمرا ىذل وق و 6 2 0 ,اهقلطمهأ اوقهْمدو

 الاد امصقىربلا فلعاوج »* تالت مالكلا تاخر

 ىلعا دهاشه.ءاجوةداور رسكلا نأ ىبراشلا معز ءديبيبال»
 تالي ارأ لو« هنا فذ

 عطقلا بلا نممتمامايمالا نعطتواماما مكل يصل هانعمانا دو نا سلو اماما اهلنا هس ها - 69 و »هم 5 0 هه عو ع )7 ومع

 هجرتشو واولاو ماللا وءانبلا باب ف ىورهل هدر وأو بابلا اذهىفىموموتاهدروأ ريثالا نبا لاك

 ١ لجبل لاك اهلامسأ * تينا سداد ىلذهلا لذتتملا

 هموم 6

 همام ادع اهاناو

95- 

 هديك ط عمنطعيالد ثدي رينأاماو ءاطعههيشيال هنا ىأ ةياغلا دبر, ثأاما اطقم ىلع

 هنيلا لاّشَتَو ليزنتلا فو ضاخلأو عطقن ا ىلاغتهقلا ىلا لشتَو اهعطقىأ نلت لو

 ا 3 سه وع 1 4 ”

 لمشلاو هيلا | هك صلخأ ءانعمو رئاظن هلو لعسفلا قورطري-غىلع هيفردضملاءاجاليتيت

 ةدابعلاىلعل سبق وئش * لك كرتاذا دياعلل لاقي لمشتلا كلذكو ىلاععت هن هللا ىلا ايئدلا نععاطقنالا

 نألّشتىلصالاو هنناليدسىلا ة-راا مم قّدصتملا لام نم ةعطقذم ىذ لد ةقد ص كل ذكو

 لثموهو عطقناىأ ل ثموهف لبا و اليتيتهيلا لّدب عم ىلع لوممالسشنتف المت تاتنت لوقت

 - ءوو
 لتبدقو نييك نييامديعب ناك اذالثنأ !ل_-رو » لتتم نارا سدت 1 5 دشنأو تعمم

 مهلا مأتم جب ومييفاولَنرأاللاجرلا نع ةعطقئلاءامنلا٠ نمل لاو التبت:

 ىلع

 0اس اء سه هة 4م امس 3 9 00 23 هو

 | لاق لسا ف هعدقتالاا و اواهوعفادو ةالصلا تدق اه بف. د>-ثد د> قو هلتاعطقم مالكلا

 | ةعراضملل ىلوالانيتدئازىورهلاد_:ءاهيفذآاتلا نوكتفءال_:بالا نمراءتخالاو ناحتمالا

 | هسرشولاه ”ةلصأ ةناشلاو ةعراضملاةدئاز ىمومى ا دنءىلوالانوك و لاعتفاللةناثلاو

 | تدرفنادق:ليسف اهل نوكملكلا لّدمملا ىعمدالا بيذهتلا اعمزدهجولا ىلع هييرغق ىناطللا

 لكلا نمتيلديلاو ليمتملاو لول اهدنا لودي !"هلمسسقلا كال لامانع تدفتماو

 ل وواتاودحاولاهيفع :وتسسياهماهلبلاو اهنعةنغتسملا اهمأ نعد _طَقدملا هللا

 | عركيتوكماردن دءاكملا كلذك كن دامكلذ ةوقو روتر هلم عج دارنا

 | نمةلثملا ل دقو ثاتعَساو تاتو اهمأ ن نتمتع لولا كرنب لفوز

 | طارتتلاو لتبممالللاقي واهم ن عتنايىتلا"هلسقلا ىضىصالالاكو ةيدولا للا

 | ءاطعهّسطعأو هلام نماهعّطق ىأةمنك اهحاص نعةعطقنم أهلَ ةَقَدَصه نمو اح ألتي

 7 ابعلا ىفديلا عطقنا ىأهملا لَو قصع١اوبألاقو هّمعاطو هللا هال ئث لك ع طق ىألّبتدُق

 تدك 6 ناو نت يل رئي يريح



 42 (لثل 22 ماللاقرخ ٠ ءارلا لصق

 نيدمزب تل هيا َِِدَنلا م ىف ملمقو دك 11 بناج ىهل.قو وكلا ىلا قنعلا نيب ام ىه

 هل 2 ةداك د و هراو مع
 ََُ انوهن ابللهرالو 5 55 ” امال ف دسلا || بقدق ىو هشرت ةيراطلا

 هلاقب هع نب ن مالح هيشري لولا يمل تيلالاقيو بني زاهمماديزي تش كربالات
 هاو رولاك ىلول لا بعك نيدلاخ نيميلس

 هام جو ©

 هلدآ او هناَسل لهرالو 0 لئاضّتمال فيلا َدكَدُف ىف

 5و م 1

 هماحو هه ىذلا كو 0 اَنلاَظَيضريومولظم ل لرمتملاا

 ةوقرتلاو قذعلا نب ةمدللا ةلدأملاو هيخيكسملا م مللا ريثكلا له راو قيقَدلاٌلَصلا لئاضالاو
 هس 0200

 ليقو قوشمملا ل: وطلا نافيسلاو ناقسوالا لود ةهموحئأل

 ةعل 0 هن ةلدأملاو هعضومفروكصرم كلذ لكو كاذاكش اذا ل بهلول ةّيئالُثىه

 ىلا دوسالا ىالد تو ةع مسا يق شم ازآلاورعونأ ةضراقملا واحلا أملا (دنأب)
 سمع وه ياو ساس

 هل ًراملا ىدىصعَب ريدأق هََهاتمانْس امفناكدق

 لاقرخناورصسلا بسب هيلا عضوملايقو قارعلاب عضومىلب اد 0 ْمَلادل هاما
 هناف فرحا ةلالثن مرن كأن اك اذا ثنومئث لكما نا كلذو هنأت فرص الش فخ الا

 ىذعالا لاق لب اب نيكململا ىلعلزنأ ا موىلاعن تلا لاق ةفرعملا ف فرصنال

 اقسم ديدن لاح 5 ةقالمتءافر صمت لبا

 اناس فص ذهل يك لوقو

 ما ىلبابلانمهع 1 اتاك سوفنلا جهما مكوك .-

 ىلاطللا لاق ةرومهمريغهفل ًاوقارغل !اضرأب فورعملا عّمصلاا ذهبا ةنوعلمامنافّلبابضرأأ

 تاهسشيو لباب ضر قتالصلا مّوسانأعلانم ادعت رعأالو لاكتلانقمشيدحلا اذهدانسا ف
 لآفاق هنثالل_ص تناك امي ماع اذافام اتموانطو اهدي نأ هان نوكين أت يدنا اذهتبث
 رخآالا هي دح لم مو ىناهملاكمارتالأ ةضاخدل ىبنل لعل وأ نامساا لعق لعتلا بابن ماذهو

 ىهو ةفوكلاةنحنانم قلاع هنمراذنا كلذ لءلو مكان لوقأالواعك اروادجاسأرقأن ا فناسهخ | ٠

 هريغنمهتانأل سو لت انيس الشم هلل هلس .عطقلالثبلا 09 لبانضرأن م 3

 تاس اود مس سرور ككل
 ليقو ىذتلا لص ى هى فو لدا عجلا راهاك ةَودْنَملاَو طدالا نيب معلا لدم .(كدأب)

 | وسال رانا هلو فاورك ىلع يد ىفو اا ىلب ,ابلا ع ىركسا لاق

 ا سس سا 0



 (لاب) ١١ مالكا فرس كاسم لل ء؟

 وتدعو 98

 دج نك يزل دنا ةرورضللهفرص

 و5 و

 بد تم لاوأ نءعدج يعل 35 هناكف هلم ةدسأ اذاامأ

 ىلا رعالا ناد شن أو دلي مس لأ
 همم هدأ ل 42 (

 نأ هل سيلوهو ىامماكل * ليغ تلات اق
 تبان نيناس- لاو انآ ىأتلاكدارأ

 رو دبع نمي أ يناج 5 ىلا ثلا لب نماكلم ا

 ليئاك و ليئاربب مهاوقو ىلكلا نبا لاق ىلا رثشوأ لاربع لجوزع هقلاءامسأن مب او

 ل-بوزءهلاوهو لا فة الي |نالةسب ورلا ىلا بسْلاغا اههامشأو لمفارسم او لمحارم 0

 برعألي انوك نأرءاجر روصتمونأ لاق لياىلافاضمدبع 20 هنا م مين دو قاع مهل ودك

 لاقتاسور امن اكول لوةيفءام امأ ارمدشم نءمهنمو سدةللا تدهن هيب فمءالياولا لمقف

 *سام

 هدوم ىدر

 فرشم"ايلب + | ىبعابتس و د هنالو نحنا تم نانو قدزرفلا

 تيةشيدممسافيفتتلاودلابو دامب نمره نع هنأىضرر نا تيدا فو ا

 اهرك ذدرووةس .رعشيرقلنأو بدعموهو ةماكلارصقتو ةنئاثلا ءانلادت_ثدقوسدسقملا

لسجمساليأو ماشلاورصمنيبامف فورعملادلبلاءايلا نوكسوةزمهلا فب وهو ثيدحلا ىف
 

 موهزوهت نارام لاف لأ 003 ةراصونانقلا فاك أ عر خامشلالاك

 وهو مشو مقبلا هنم رع للوالاف 0 ا 0 هو

 لوأ: اومودعم ثلاثلاو »* نيعلا ٍبيعّشلاك بعلم « هلوقالاهنمءَ يعلى ناشلاوى ع

 لوأة جس رتفروك ذملاعوالارك ٌدليالاو مزلاروهش نمرهش

 ئ الو بليل كسلا ل ثم فرعشلا شصار يغصلا للا (لأب) «(ةيسرلا »اباد

 ْ يذلا دجو اذا هنالىوقيالا ذو عاملا هنأ ىلا ىارعال نبا بهذف ليني لمثضاولاهو لوو

 | ور عوق تحو تاوبلاو لَوْ وتل اَيلاوةلد املا ىهو عابتالارهيلع ضي عامالا ريغ ىنعم

 وهنتلام لْوَصْلْممْال - اهلّوَبدقو رغصاذا ليثيووف لولوي زون عيقىأ ليل مص

 ٠ ىدسالاروطتمد كلو ليْئَشل ثم لد
 ميتكسسحاهل :ةزورم * لبن او شاف نايل

 يل 1 0سم 1733731711 سل اساسا |

 (لدان)



0 

 فصي ريثك ل وق هنمودمشنااهيلع نت تابستخ ىهوتال الاول الاةدحاوتلالا ىرهواسأ |
 اهباهئاوقهبشي وةقان

 (لوا) ماللاف رح .* ةرمهلا لصف

 6< وو

 عيرأ ْلَطلان متال ؟عضوم 5 5 زائد فتلَصنا فرعتو

 اعجوادحاو نوكيزادآلا نمد, تلم عاامتل الاو تال "الا عم اوةاد'الال الاوةدشلا ل لاو

 امناايْدلا بلطف نيدلا هَل [لمْعَتةمالسلا هملعىلءلوقو هلغ هظفا نم هلدحاوال عجبوه ليقو

 زبارلا لاف ءوستل اب وهلاقي ل الا عمجاو ةلاحلا ل "الاو معلا موقيامننيدلا نالرعلاهب عب

 لادن رثأو ٠ هل ”الادمرتل الا بكرأدق

 ريهزنب بعكلوقرسفا بو لّدسمعلا فأن عهذهتدملاربرسستلا الاو ةزانحلا لالا

 لوميدحتل [ىلعامو» هب هممالَس تااطناو نانا ُُئ

 لئاو ناكم لب !لجر نول وقيراصتالافل و هو م و تنلاو كا نالقنمنالفل ابي ذ#ّملا

 ديرطراونلا نمل 6 + اهقوكسمشلا نمي مهضعيدشنأو

 « اهبالصأ نمل اف حمارمادعب اتالذأ *« ىَدعألا لاف ترمدن هّداذا ةقانلا ملل آو
 جديع ل6 0-98. 3 7 0 20 8 هد 5 .

 ةَنَصْعتاَذءاعْمَقلاَةمدَت ىعو شاكلا نورقكتورقىفا ترم هلّدبليوأتلاو الضو بهذىأ ||

 تسلا بان موهو 2 رلا ةمسط ىشو سد الا قروهمشي اهقروو لاملا اههركب اهترثو قروو

 لاهل يوأتلاو ءامفقلا نالف ماعطامغا لاه سهلا يأن عىرذ ا ىودو ةليوأتهتادحاو
 دلمتسا اذا لجرا]لثملا ا ذهبرضيامناوْكوشاهل ةرصش ءاعفقلاو . راجلا هفلمعي تينلد وأتلاو

 ءاعمقلا نببكئاصض تنل وق:برعلا درعسولاقو هل_ةعفعضراسجلارهيسشوهمهف

 ةمجب هنأ ىلا لجرلا اومن نأاودارأ اذاف ئاهلا ى ا صنم نادوجناسنامهولب وأتلاو
 6 . .ع ا ٍ ٠ م: 3و

 ىدعسلاةرحوىنالهريغدشناو لشملا ده هلاوريضهيلع عسوم بص هنأالا !

 ليوأتورْكمسار لكنه « هلعاطأراطتعتاركا رع ٠
 رقم هلي مسا لي وأتلا نا هديسسفت ف تبدو لاق ُفاَرولا 1 عا[ كلوقك هاتي عاطأ

 لب وأتلاامآو لاك امش ًاروامهتفرعدقءاعْمدلاوركملاوزوصنمو:أ لاق لمرلا ف تدنت نس ولا 1 :

 نبادشنأعضوملوأ او هيسنللاب ملاوانرعذو انتو كارتون

 ارث تانسدْلاو ا لا ضيغم 5 ينم لصآلا قسلو اى ىفارعالا

 هيوستن يملا ةئاتلالاغأ ماشلا ىليامم عضوم مسا ليقودب هرقلاوأو

 ) رشع ثلام' برعلا ناسأ د (

 كئاهضىف تنأ هوت
 ىذلا اول_الاىف اذكم

 ل-لاررخ لئاعقلا نم
 هعبصم هأ



 ب

 الاوعىتلا فن كيلو هلو
 لاوع ظفاررسو لدالاءاذك

 هه عدعم هأ هانعمو

 (كوا): ماللاف رح ه ةرمهلا لصف 1

 | نمنسل ى أك لعأ نه سبل هنا ىلاعتو كرات ل اقف ىلهأنمىبانابرح ولاقو كله أو ندا

 كانئعأ ىذلا كله أن م سل هناهأنعمنا هن .الاهذه ىنعمىف هلأ هذي ىذلا اولاق كلب دلدأ

 نمالا كلهأو ىلاعتمننال وقل ةكلذ ىلءلدامو لاه لاكن اف كعني وام
 ْ' ١ لوقلا هيلع قيس

 3 7: 7 ٠ . ه6 .٠ | « .٠ أ .و ١

 دعاداوههارقنماهريغنوداهبدرفم ىلا هش ارقد6#ل آناىلاسانتهذولاق اسجل
| 

 . 1 ا 002 ع ّ 05 . < 2 4 : 3

 ]| هليعههظدحأو أك وموأ كواموأ ةجوز نمت هبووُتن مو مهمسسَت هيلا ىذلا هدلو لجرلا لآ

 | هللادا ارأامىلءلدتسين أرب لدم ل مفن مهشارقنود هنأ لمقن مهّبارق ضع قاذهناكو

 | لدد#لاود# لالة لااا بدلوا ىلدهللالوسرة مسالا هلوسرم ماده نم

 | و مشاه ىنب ةبباص ى و سيل اونما وضوءو ةقدصلا مهيلعتم رح نيذلا مذ دل آنا ىلع

 ظ | ثيدحلا فو نيعجب أ ملعو هملع هللا تاولص هددن دعب هقلخن ههنا مدا طصا ن يذلا م هوبلاملا

 ظ | لحال يذلا لو هيلع هلا لص دلال ؟ففاتخاوريثالا نب لاه دل اود ةقدصلا لمئال

 | نيذلا,هدمحلا اناني دل ااذهلد ع فاشلا لاق , هني له مب منا ىلع راك الافمهلةقدصلا

 0 يلع عت ةغللا قوهو مينا :آ نمو هداك أ هل ؟لمقو س+ا|هنماوضوعوةقدسصلامسييلعتم رح

 | تشرق م نسدارأدوادلا ًارعمأ له نم ءارام نه ى انغأدسقا ثدد_1لا ىف هلوقو عسيجلا

 ٠ ىَمتعَألا لاك هعامتأأا شب لح رلال آو ةدئاز لد لالاو
 د52 5 ص

 .اهكسلاو ملا ى ريناسحل ا 00 مهصصْقتااناماهوذكف

 ءهو

 الار بيذهتلا باد ءلادش أتوعرف ل ااواخدأ ل-وزع هلوقدنمو عسب عب

 | نممهضعب لاقو ولاهو لجلال ميتو سيق بارعأ نم ىمنسالن ملا نانذع

 | انتيع نم انتل نموه ىلا لاقو هنلباو هذ هن ثعو هستبارق نممعم ل حو ل جرلا,فاطأ
 ٠ | اولا مهيلا ٌتلاَونيذلا ىلا هولا ءالؤهو اييددله مهو مهيلا لشن يذلا لج رااح نيرا

 1 اذهولاف هشبل هأديرب * الاوع ىلا فن كيلو 5 دنا وهلا ىلاىأ شالا هتددر

  لالاو ميال ىأ مسيل ل نبلاهتي لهأ وسم جرالامأروصنموأ لاه داون
 بود ىأل وق عموهو صخضشلا

 مش 5و

 لع يسرب وم سارقلا او * دام مانجا انحني
 - مث 6 1

2 
 ظ افدعدم هللا ل اولهالاوهىذلا ل هلا نوكينازوص دقو تايذلا نم عضوملا|اذهلوجام تعي

ٌ 
1 



 داود ىألوقو بشملا ثا كاو بارسسلا ىناثلاو

 ال [نام املا ىلعالآو ٠ اسرادالزتماهلتدرَع

 ةمرلاوذ لات بارمسلا عل الا نوكيدقو لاف صخشلا ىناثل اولا نا دمع لوالا ل” الا

 مصانل الا ندرتسا هلاجلا . اهلج يرام يلو هَ

 ةقلاتلا لاق
 نعسان َنعْراذا 3 ارهظَل | الاى اهو دْحْناك

 بي وذ لوقو 2 رمسلا هنان ضيا رهط هلوةفىرب نءالاك

 و
 قال ل 1ىدآ #* ةلىذرادلا ف ٌتَعْشأو

 مهام

 -7ناامافهلاميو 0 زلال آوهمحاونو هفا ارط أ لمحلا لآ آو بشهلا انهل" الالف

 كلذنوكي دقو لع ل 51 ةوءاهلا نمالدينوكمش نأ اماو واو نع ةسلَمْنم فلالا

 : قدزرفلالاف لةعبالال

 اموعأل نمير ركوس ّظ ةقالط كل ءنكلو توك

 لاقفل الا ىفسانلا فاتخا ىكنيدج أس ايعلاوبأ لاعبو ه.لعهننا ىلصىبنلا لآل لاو |

 غو أ اعبّشمهتارقوذمل ١ او با رقريغوأ تناك ةبارقدعا نم ملسو هيلع هلثا ىلص ىنلال؟ اه

 ةزهولا ناكفلرهَأل .ةرغصاذا لال تنااوق- اود اول هالاو لالا ةفئاط تاق عبتم

 ل اريغص: ىف فاسكلا نءءارفلا ىورولاك اعد تاعجاذا هنرئأو ب ونام يلو قك اه

 ةالصلا فل ديف نيش عم نيلص أل هالاو ل الاراصو:لءل!كلتتاازدةفسايعلاوتأ لاك لف وأ

 ىبنلا لوقن ع لكس هنأ هريغنعىورو ةيارقريغوأ ناك بارق سو هلع هللا ىلد ىبنلا علا نم لك

 هجاوز وها هأهل [لئاف لاه لا ةثد ل [نمد ل [ىلع ودمت ىلع ”لصم هللا لو هيلع هللا ىلص

 ىعماذهو لاو ةجوز هلسدل هنأ ىنءيامغناوال لو فله كلا هلو ةتلجرلا نأ ىلا هذ هنثاك

 لاقي نأكل ذوهءلع لدي مالك نس توكي نا الا فريال مالكى بعمهنكلو ناسلا هإة<

 تدنج أل جرلا لوقيوأ تجوزئامدار هنا مالكا لوأب فرعمف تاه أنام لوقف تح رت لجرال

 اذك داب ىلهأ لو. ةمفل_جرلاأد_.نأامأف ةجوزلا نمنوكنامنا ةيانملا نا فرع ىل هأ نم

 دجمل !لئاف لاقو لاق تدءلا لهأ ىلا اذه سانلا بهذيامن اف لشألا < رك انأو ىلهادوزأانأف

 نبدوز لكن ماسية لجاحونل هتالاكلوةينأهم_ثااذهىلابهذنمولاه دبي نيدرهأ || '



 طيض البا لبالا تاو هلوق
 مضل لصالا ىف لءفلا

 ردصملا عمورطتاو ةزمهلا

 همم ماررو دعب ىذلا

 رعاتلا لقو: انلء نسوان

 لاهو موءلازث اسيا وه من ىلع "الا ىصضلا عامتراىلا ودعم ١ الابرسعلا لوقت سنو

 (لوا) 'ّ ماللافرح ه ةزمهلال صف 4

 اهون لوأ ىأرظاف برا ىَرَص : بلاح ننافرناف كلامأنأ

 الاولي لبالات لاو مهلع كوم تسابس نحو مماسالاناوالؤ هوب يعدل اَلآو

 وعبلا نم فرشأامل ”الاو..اهتبل_باكسا ىلا تقلب ذافاتررص بالا تلاو بيذبتلا اهتقس
 صولا عذ هرب ضرالاو:امسلا نيب ءاملاكىصت نوكيىذلاوهل الا ليقو بارسسلا ل الاو

 تاعثلاكو راجءاماث اك ض رالاءاءطالرابتلا ف د:نوكىذلاوهف باَرَسلاامأف اَهاَعّربو

 بارسلا ىئابعللا لاكو اعهتراف بلكللا سرا عمري « دشن اوراهنلا لوى لالا

 هل علاو بارشلال الاهل افآل واهم ومسعطقهةدعاسزنب نق شد دح فو ثنؤيورك ذب

 سعشلا لاوزلا ىصضلا نمل الالات ذوريسغفلاخو د_تاوبارمسلاو لالا ىممالا رمل

 اسْضَت ىأأل اريصي ىتح ؛ئىذ لكعفريل ”الاناب اومت> او رمصعلاة السلا لاوزلا دعب بارسسلاو
 لاقو صال ضرالاداقصالربصب ىت-هسفائث لك ضفبارعسلانأو هوت لك ُلآو

 هجو ىلءئرتك ىذا بارسلاو ىعضلاءنوكي وهو صودا عفرب ىذلا ل الا تمكتسا نبا

 هنولوقن ةيدابلاب برغلا تيار ىذا وهو ىرهزالا لاق راسهتلا ف _صنوهوءاملا هناك ضرالا

 لاق . بارسسلاوه سلو صوخذلا عفر هناكءرخآو راسهنلالوأىفها رتئذلال الاىر_هودلا

 اللا عرف نءراَتك - انسراوة ىدْعتم بانك تح ىدعملا

 عيت مسا .ود:ملوعفملاو اعوذ ره هيقلعاشلا نوكهج م هيلقفل الا هعفردارأ

 الولارو وظن يعل ة1سعىلال الا هيرهظهمفىؤرذلا ال هعفرال فقل اذه, نءرن كلذو هبلوقم

 قدبأ ناكه ضْدساعناررمصما كرب اذال الانا ىرتالأ همفثاك اداهناَس نيعللْنَد /نعرلا اذه

 الف راعلا حسم فو اروذساهلج ىتلا ةروصلاددادزيف ءاهّربا صضش قالب لول هتمديل ارطاشلل
 هدومي

 ل" الالعفا ه اعنتراف لكلا نس غل الاعفربدا « ىشعالالاه دقن تاقناف اروهظو

 نا ىلعلملدهف سلو زج اذهنأ أ نهرثك أ ادهىف سلل.قلوعفةملاوهصخضشللاولعافلاوه

 كنأي ل هريغوه ىذلا نأ ىلع مل لداذهىفامنافديزرمغ ىنءاحامتئقاذا كن ىرتالأ اح سدلوريغ

 نوكينأوءاجدقنوكين زو دقف هذعهمضنو أ هلى تايئابرامخالل ضرع لذ ه:ديزامأف

 لخرلا كوالا ل "الاف هال الكل !ىلعل * هلوق هنمودرا كلتا ل الا وئعلاضبأ
 ئ 0"

 ىناثلاو



 انف

 ةغبانلالوقز مسيح نباهد. نا امامأفلاقم بلا ىفءاملالءقورئاسلنا نا

 و 1 1
 نءمسيو رقيمنأ او عزولي ا نيلدارأ هنا بيبحنبامع و الءأ للا رخ ؟ن ءتبرتدقو 5

 بيس نيااطخ أ دقو نسملاو لاق ًالَااذه نه مزلب هنالآطةوهولاق مضلاباليأىورولاقأ

 لديلا نمىوقأ هدسنع ميمصلا نا ىرمعلو لاك ادرطماذهل؛هىفلدسبلاىرب هوببستال
 ةباورلا ءذهىفالدان ال رخآه جو نم ةدودرمةياورلا نا هلوق فاضي بيب> نبا م-هنودقو

 لب اول يشك لاف ليالا فةسغلليألا نأ كلذو ليا هيلا هذاك لبا نيلدير فالي اهم

 لاعب تيبلا اذه دياذا داني بهكللا ةغالاهذ- 2022

 نأ زو دقهنكلدجأ هاكحالو لعق ىلع لف ةري كت ىربال هيو سن الك اذ نظن مأطخأ دقو

 ىنتملا لوقان1توجيواذج ىعو لاف عمجلاهسانوكي
 لاح راو قوه عر * لابشا فلي الا تّدمقو

 ركب لالا كلذكو نزوكح ةبسرافلا,زهس ىذلا لاعب ولاعوالا نمرك ذل ليرلاو هريغ

 لوي هنال دل: ىمءامغا ول_يلهتا لاقءاملا ربسكو ةزمسهلا فيل آلا اوهىرب الاف ةزمبهلا

 نيدهعرفعجو الاول تيموديس ل ثمل دد>اولاولدانأو ياو لي عجب اولابجلا ا
 رب رحل اوقليلدب مي مصأ اوه 50 :زمهلا جتضبليأ عجيلبالال لوقلا اذهل اقفاوم مح

 لياَتابلأ ريضخلا ةماعان ع * ان ارراشت رع تمقالدقٌننعجأ

 ىدعملال وقجتفلاب لي لوا دحاونا ىلءلدب ولاق َس .انيللاقلادحا وليا ناك ولو

 ' ع .اًانالربا !نيلريدقت لاك ة صصص ةباورلا هذهو لاك 5 الي ليللارخآ [نمتيِرَش دقو #*

 طرش ل ىذلا ارثاللا طلخا نبالا لئاعلا لم ل . الا متاسولأ تاتغال بنا اهني رمثاذا ليل الا

 الو لؤدل 1لاقي كال ال او... ضبا ىلا همعطريغتدق واخلاص[ بش 2007

 تزطلاقي عجرل 1و راشو ب اطو ل [ىح ضعب ىلع هضعي تنيصىأ هُلادفو الووأو

 يلا تلا وارا راح مأ اوقك ص نال امءشلا لآو عجرىأاذكواذكردقىلا ل افبا رشلا

 ليآ نالف نيهلاوثأ هيلع مايقلا ْنَّسَح ىألاملباولاملي ال نا 070 و هتطص النو الوأ

 ةلدسامسأ ا وهنلعمايقلا ند 00 اذاكاملان ريسو لام: 28 ولام منا ل ولام سنا 0

 نع 0 قوتلاناوال اوالوأ امهيلعلا او ةسايسسلا ةلايالاو لاملئاخولام للاخ ذكو لاك
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 انسمملاهوزعىلالوقلا آخ قرنان انياب باوند ١

 قىذلا لأم مقا مو هلوق

0 
 ررأ لامس اقراشي ديان ىتلا
 هيلا ها



 اذك ف .صلارخ ؟نمهلوق

 حاصلا ىف ىذا اوهو لصالاب
 فصلا لادبا قانسسو
 ها ناتياورام علعلف لمللا

 ها ةزدهلا

 (لفأ) ماللافرخ « ةزمهلالصُ 01

 ةمرلا ىذاىربنبادشنأ و 00 را ةراظما و كل ”؟اناصنا اك هزار لا لاهل

 2 ةم ا هصراعلا ع

 بقا ا كلارو لليد اك قالب د اه قل 0
 2 سس م

 ةسو2د تي 2و وس

 0 00 »* 0 هنزل نو رح 0

 هم رلاىذاددنأو "لنآ
 مهد و هل 5

 لتااولسشم نم ىصمل و * هبوكس عشت سرولك لبان مو

 نانا ا نعل“ 0 ناسلأو انثمشلاو ضعبىلاهضعب عقابا للا ل[ او

 وكف هنمءاحدقناك نا ولف ىلعتاويحلاريغةفص عمت نأامهدحأ نيهجو نم زب زعاذهو

 داولان . ا و اولا . ا هنأ 0 الاو وكل ا

 1 دابر لا تلالاق كلذوذو ًاريضع وأبا لا

 الانا لارا دعب دو #3 تدمر دقو ماتا تن

 "مو

 اي

 راكسسالا نمداسنصو هغولب ىببتن اور اذا بارم دلالالاقي نه فرع ىذلاو روصن ءوأل اق

 قدزرفلالوقهنمو لّوْحو لئاحوح رقو حراك ل ثم
 هوما <

 ليلا هملع تلح مهل سع 33 باو اذا هناكَ

 و

 يلح لا ىليلوع م ىدعملا ةغباتلا لاق ث و نعس) وهو

 اليف دصلا م ب رششدقو *ةهرغت نيا ملال ةنودربو

 ا هلبقنالواونودريغدتلا وعف ةرلابة لن د 06 وصى رنا لاق

 الشرع ىعأ ْثكر دقو 5 ااه ًالوُمو لكاس انالأ

 لاه ليانألا نابل د_بوننيأ نمولاخماذهلاف ليانآلان الأتي رس هلوقد نع مسهلاونأ لافو

 ناسا ل باورعو أ لاق رثتاذا ل [نمرئامجا ناللاوهوالم ا لدللا امك رّشدقو ةياورلاو

 تانثغا ةأرملا هت رشاذاةيورألا لاون أن مب صنلارئاسلالو.لاوهروصنمونألاقو ليانآلا
- . , . 
 ةسلقبلئالاوهديسسنبا ىلهالاروثلا لم مدذلا ثعشالانرقا اوذ دره لال !ليهثنب الاف 2

 نمللا

 اللوبي _لاولوبلاونارطقلاونهدلالآو حالءلاءنْمذلا بيطغواب لوآلاو انوساَبو

 ] لأ عجوزا نبل ب" الاو الااوالو الوب لآ آاردصملاالاو نا شلال لاقي الفلا



 2 (كوا) ماللافرح « مهلا لصف

 ورع م وعو

 هلي أى لع مكيرص مولاف « هليزخت ىلع انرصن حن 2 دشنأوهظفل
 نورظ: : لهذا فن عل و ناقل هلد وأت أد مودل وأتالانورطن. له لجو زعهتلالوقامأو

 ىأهتناالا لد وأت لعب اموىلاعت لوقوه لب وأتلا اذ._هولاق علا نم مهيعأ هسبلا لّوبامالا

 معلا فنوذمارلاو هنئاالاةعاىلا مامقدنعرهالا هيلا لؤيامو ثعبلا يمن وكي تمل هبال
 لس هنلا لع هريسغلاقو نسحاذهو روصنمونأ لاق ملعأ هاو ثعبلابانمآى أ هبانمآ نولوقي

 لزتاو مولعم مو عفموهف هبا شال باكا من هتاكتش تايآ هزثأ ىذلا باككلا ىف 8

 هلعبال باوصل اوهىذلا نيقيلا نان دواعي يه ونيد هت ءانعلا اهيفملكت تايباششسر 1

 هادأام ىلع ملكت نما يفملكن واهلي وأت ىف نولوأملا فا خا ىتلا تالكسشملا لثم كل ذو هتاالا

 لاقدلب وأتالا دورطت له دهان عىورو ىرابنالا نبالاماذ_هىلاولاف هل اداهتجالا

 ليوأتلالاو هتناالا هلي وأ: إعبامو هلوقىف دسءونأ لاثو هؤازحلاكدلي وأتى أي مون هءازتج

 ىرهوما هيلا هتريصةتلواوهلا اراصىأ ذك لا لوب [نمذوخأمريهلاو عجرم
 «ء5<

 ىثعالا لوةهممو ىمعمتلؤأتوالب وأت هتلوثدقو:ئشلاهبلا لؤي امريسفتليوأتلا

 امضمافِب اعلا 0 03 اهنسلوامتناك انأىلع
2 

 يحتش ل لفهيلقىفا ره اهيح نا ىأهعج صو هريسفت :كاابصلا اون ةد دع :ونأ لاك

 هيعض»نبا هلراصوهمأل ئما يبكراص تبشير لد يغصلا بعسل اذ هكا مدراس فسكت

 اذاةلإا هلو لمَل آو لبقنمىايؤرلي وأتاذ_هزيزعلاليزنتلا فو انؤرلاةرابعل يوأتلاو

 ّ وحن صاعلوقهنموىربنبا لاق .ةسامسلاو حالصالا لابش“الاو هساسو هاصأ

 اهلانأت روباصسلا قبر *.دصلا تاذيلا ةنركَك
 1 ا 0

 ةلادالا نّسح نالفةسامسلا ةلادالاو ثمل ةلاآ هدنعد © ملفان الفايد قف نحالا ثيدح ىفو

 ددسأ لوقو ةلاالاسو

 ما ل ا

 يا <! هلا رو 5 - ركبْرَجو ةةاصوبصب
 2 ساد

 هديسن ا لاقو اهماهبا هحطصت ىأ تلق نم لامع لوشن ام تءاص [ى أ تلا أ نمدلءتفتوه لبق

 كلوقن مى تدارأ نافل ىور نمو هبلع فطءثو هيلا عجرت انعم ل قو هحلصت انعم
 م ع 5 0 0

 نيعلا تعقوو مالا! ف دج ىلع أم ونكلوواولا مصنن أن ناكفيلا تسر وتلا لا
 انس ىأأانمل لي اوانلا هلوقوروصنمونأ لام ماللا قحلي ناكامل العالا نماهة حلف ماللا عقم



 اذك ملا تاوأت لاقي وهلوق
 هتلمأتو ساسالا فو صالاب

 هتعسوب ىأريخلاهمفتاوأت

 هيبعد هدتك ها هّنيوَدو

 (لوأ) _-مالافرح » ةزمهلا لس

 مكي لابلاوشاو عحجرىأ عد و !ىح ذسنلا تدمَط

 ع و ةمس ضصدءعع «ء ودوم 5ءهرعا٠

 ميئار حاس !بطالادّرحو « مسمتءابمقةصاورعمأ اذا تح

 عر عيَرِبك ان األ + اهيءانعلاَليمارَهَلاَكبااوُلآ

 ' ىءرانفاا لاك لعولا وهلدقو شحولان ملل الاول“ الاوا .اعاول رملاهودر لاس با اولا ءلوق

 |ىحو ل لبو ليعفا ذه ىلع لاو لوفد نبا لاق هيف ندع: للا ىناهل املكلذب ىم»

 | لاعوألا نمركحذا لآلات الا ىلع ىأةرك ذتن مد سك لب أ فارعالا نبا نعىءوطلا

 1 5 دشنأو ليابآلاعملاو

 لالا وقفل سكن ا لولا اند ناك ,

 أ ىورالاوهو هللا ١ ىئنالاو رمسكلا هجولاو لف لاثمىلعلي 03 2 /تاغل ثالث همف مل بقو

 ا نكي أهل وأتم تأباكو لجوزع هلوقو هس او رك 0 مالكلا َلَوأو

 | لّوياممهتأي انعم قو هبفرظني نأ جيش لب وأتلا لءنا ىلع يلدا ذهوولب وأن لعمهعم

 | مهلبقنم نيذلا بذك كاذكىلاعتهلوةاذ_هلءادو ةروقعلا نمه,بي ذكتلا فمه هأهملا

 | لاكل ب وأتلا هع *و نيدلا ىف هذ م هللا سامعنبا ثد دح فو نيملاظلا ة.ةاعزاك فدكر طناف

 | نع اظقالارهاظ ل قلي وأتلادارملاو هيلاراصو عبر ى أ اذكى الو ئشلا ل !نموهريثالا نبا

 اهنعدتلا ىذرةشئاع كد هنمو قالا رغاط كرئام هالو ل ملدىلا جاتك امىلا ىلمالا عضو

 لري كدمحو مهللاكناصسهدوصسو هعوكر فلوقي تأرثكيرلسو -ءلعهلتا ىل_دىنلا ناك

 لاف ىرهزلا تندد ىفو هرفغت اوك ردم ميفىلاعت هاون ودام هنأ دلت ارقلا

 نافع وأي دار ثامعلوأن اك تاو أ لاك: لما طرقا ع :هشئاعلابامت راك

 ٍْ م وأتلاامأو بيذهتلا اهبةماقالاى 0 اىفةكعتال_هلا مت ؟هناهنع ىورام

 ا نع ى حين بدج أ سابعلاوبأ لد .و داعو عجرئ ألو ودل آيا والي وأتل و ا و ,أنم ل.عذت

 هتعجاذا هوا وثلا ثلا لاقي رودنموبأ لاه دحاوريسفتلاو ىعملاو لي وأتلا لاةةليوأتلا

 ' مالا هسيفلاكثاالمضاو ظذاب تاكشأ اغا[ كاعم عجم لي وأتلا ناكف هتءطصأو

 لاقيو كعك يلع هللا لو؟الاولاو هيلع اوعداذاوه_هجتىأ لَه ك لع هنا لأ برعلا

 أاذا احلا نالفىف تاوأملاَع و كلاهعج وك تلاض كءلءدرىأ 0 ءاعمقا لو لش ا اعدلا ىف

 | ادي الامصتالو ناعم فات عألا عالكلاريسفن لب وأتلاو لولا ثدللا هل م

 هلفل
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 اهلصأنامعزتتسا لاف هع ةراغ ص همم هب ص هراعمضراعو كا ذكو ةطسااواموند 2
 ءومث ا

 ثاك ةشهدمش لوقت هلل ةعضوم لك هيه لوقت دقت ”اوةيته ترام نه تراص هوم. 3

 ىرخ هلا لمعت سيالوهي طي ال ل صأوهىذلا ةوُمه نأ ىرتالأ هلبقىذلاك ادحاو باودللا ١
 قل لامعةسانمهعانتما ناك دنعدكٌنهلك اذهفةلامعتسا زتوهضفرؤ لوو ىرج كلذ ْ

 َتدَاملاهالا و لدين مالدي مسقلا ىفءاملا تناك اك لدين مالديهمفت" الوهاسغا لهأ عقا وم عيسج

 تددطاىفو كول ةلاهالا ولاه هبمدن 9 نهد لكل ءقو تزل ومدحشلا ةلاهالا لقو مصشلا نم

 هند ديودام ناهد "الا نمش لك لاق بره ةّمَسلا ةلاهالاو ريعشلريُسىلا ىديناك هنأ

 فو حب رلاةريغتملا ةئعسلاودماحلا م .مدلا ل_.قو مكّتلاوةملآلا ن متقدم وهلبقو ًهلاها

 هنمدتواام لكو لاق اه رهط ى أ ةلاها يمان“ اك ةمامقلا موب ١ مها راتلاشس سو

 نيس امعللا لد دون دردقل االءام كلذ كسصو اها اوهفدريغو ممم نغدو مهلة 7

 الا ىف تبكس اذااس رهام ةلاهالا نمو اني ةلاها باذملا مصشلاو ياما ةبلآلالمقو ةلاها

 ةلاهالابمدتتااذا لج رلالهاسساو كلذ اهيفر فكل اريسضين نالبق مح نوكس عك هدم

 ىونا نيورمغل ةستقنبادشنأو اهلك ايوأةلاهالا ذخ أي ىذلا لهاا ْ

 هلام نم تدهن ىذلا نا 7 لغات اومأان نك :
 وبأرك ذىربْبا لاك .هلوقت ةّماعلاو لهام_ملقنالو اذكل لم نالف نوفر

 ىدهملا نبميهاربال عب وبامللاف ب ناك دلاخ مثدهل او أ ىثدح لاه هسيلامأ ىف ىباجّرلا مساسقلا

 ىرعش سدا ننمؤملاربمأا تاقف ىفدشُنأ لاق هيلا تاخداساف ىفرعي ناكدق :وىيبلط ةفالنإناب
 دلاخا لقت :اللاقفدن ثعأ روس افاد و كهل رعشلا نهنا لس و هيلع هللا لص ننلا لاقأك

 هتدشنأ مدلك د لعلافاذكك

 لات كانم نك أمنا 5 الهأت لم ةجلرلل تأ 3 '

 لاق ىلع لوتقم هام #2 ىوُهلا اذه ةف نمي , أ

 سيل لا لوقو لاق ةلاهالا ذخأي ىذلا له: لا غاو مالكلاا عيصف نم سول لأسماك

 هلال وأو عجرال سيال وو ثلالآ عوج رلالوألا( لوأ ) معأ اوما ؛ ةعح

 جيبالى أل ؟الوماصالفر 0 نمثيدحلا فو. تددترائذلان ِءّنلا . هعجر ىلا

 لاعبو لاءلا عجرى أ السلا ل 1 ارش ثردح فو عوجرل لاو ريخيلا
 ب حس -

 ( رشع ثلا برعلاناسل - 6 )



 ُ (لعا) ماللاف 0 37-3 ةزمهلا لصف انو

 31 رشرلاهدقفتاقناف ظايدكتا ل الو

 وا اينو اهكلو »* ةمعنلان نءَنلطيام ةلنعا

 هلكاذههدمسنبا لاق ناش نجحنا مالوتسو ربت : ىثو ةمع:ىلا هفاضا دم

 د نأمع :::تسلآ لاف نافلاك شفخالاىروهومانمدةامهيلعلمسعلاىذلاو لاف جن الوق

 ْ ميلا دعب ناك ىتلاواولا ف ذل امه رد مكس طعا لاق نمن أى رتالأ عضاوملا نمريثك ىفاهل اوصا

 امافر مذملا,ةملكلا لاصتا ل>الواولاّدزفدومكتيطعا لاك م هردللإ ارمض أ اذامناف يملا نكساو
 ه7 ”ةدءو

 ا نازا» كلذلف 1 0امططي ةيدجبلم ساطيالذ قدمك لعأ مهي وق من زو اكلم

:نأر< لو نةلطن' الكي وندعق' المي لوقت
 ا .ىرحأو اولا ىفاذه ناكل ب هو 0 الو 48 لوق

 | اندشنا لاك ىلءوبأاندنشت أل صا ىه ىلا ءابلا فرممتنعوةّوقل نع تةعضفدرفنم فرحا ينال

 اماتالولاس امي الف ١ ركب قوذعضوأذاف افران ديزوبا

 ىلاامثيالف در 5 لاق ايةمامأ تدانال هنعاضرااندشناو لاق

 أور للملا «ت فض [كاذ ىف ايمو خالار مالا ريس ف ل الاىامعتسا نم عنتم تناولت
 ظ ليوودلس نأوواو نمل دب لبو هانا انا معزت تسل ؟ليقناف هد.سنبا لاق رمضمملا هتفضأ

 | عم نورك داولاتفءانلا هذه ننملادلا اولدبأمبهد تدق كالذ عملنا مجولولا ن :لعودنإل

 ءاتلان مالدب كلذ عم لادلا تااكناو موتا هيفلوق:ىتلا عضاوملاهذه عجب ف ود لوةتدقكلذ

 | هلاذهدرطي ناك امناهنأكلذو لئادبلا نمةطلاغمهذهن كلذ نعباوم لاف واولا نمل دبىهىتلا

 ناكلاذإ ذكناكولا هذي وو نك امأعبجج او دنوامعتسي ووو ّليوو نولوي اوناكول
 لوأ ف نيواولا عا اتجاهات ةئبلا ب ووثولوقيال مسهوامأف ةدايز بست تناكو قلعت هي هل

 | لادلااولم٠:#اائافبوداولاةفواولا نم ةلدبملاءاتلا نمىلادلااول بأمم مل اولا ااوةماكلا

 راصفةل_الا ىغىتلاو اولا عضوملادلا اولمعبسرلو اهب !:اهلمق مل "راى ىه ىتلاءاملا ناكم

 ا هنالواهنماهيرقل واو ثَقاوحخ واول نمةزمهلالا دباك عضوملاا د هىفءاتلان ملادلالادبا



 3 (لا) .+٠ ... .ماللاقر .« .ةزجايلا لطف
 كلَذْدررلَو عملا اذ_هلهأنمنوكت نأ بلطت تن مالكلا نعماسغاو تدرأ ام ىلع هأّرسم

 لاقي ىمدالا نع د_سفملاو لازم ا باك ىف متاح ىورو . مالا اذ_غ] ٌلهأت نأ لوقت ن كلو
 لهأو لاذ هأ ودل اوقتنكل اولها ست تنأأل اوهلدأتسا لاقمال اوهةهتساو كلذ سحتوتسا

 : و

 ”«ءوم

 ىاكلذ هلداودلاةبوهلوق هبجوتسا هأتساوالعا هلءارول »او الهأت حالا كلذاإهأ او كلذئيله ًاوهلاقنو كاذإ

 لرلا ف صووهف بريدج هتلهأو لحرلالهأو تي ار لو نم ةغليلادي بهذ تطوع نمو مهضعب اههركو

 حرش ىفامدايعنبا نعءاهلاب رج 9

 صم ها سوماقلا اهجزتاذا له أية سمانالفلهاو ور هان الوم ادالعأ هاير هايل لأ هجوز

 اهكلشدأ ًاواهيف كحتز ىالا ها ةنللا قهقنا كل؟ءاعدلا بادو حورتلالهأتلاو اي

 ةسوزدىذلا لدالا افَحِرَعلاو نسله الا ىطغأ لسو هيلعهتنا لص ىلا ناثيدخلا فو

 ديرعتزعلا و كسنلا ةغللاو هس درة غل ىثو نعل ىو هاةحوزالىذلا بْزعلاولاسعو

 كهأو له "ال اةريشك ىأ ل آت عك نارين تم دقاثي دخلا فو ءاّولا نممممصن ءاطعلاب

 ةزمهءاهلا تادبا مله اهلصا هؤايلوآهلوسرل آوهقتال وله أل برلاّل آو ال.هاتريشلاهلئا

 نما لعفلا ىفو رخآو مدا اولاف م الآ ةناثلاا وادب نامزمسهلا تااّوباملة لأ ري دقتلا ف تراسف

 اويلقنوكينا نمَتركنأ امو دعباهفاهوبلف مةزمهءاهلااوبلقمنأَتعرلو ليقتاف درو
 ىعفهملعا ذه ساقيف عضوملا اذهري_غىافل أ بلقت لءاهلا نا باوداف لاخلا لو ىفاغل أ ءاهلا

 ةزمهلاريسغ نع لقنمت ناك و فلالا نافاضياو هلأ ةزمهلا تلدبأ مةزمهءاهلا تادبأ اذه

 فل تناكولو لها هيف لمع عضوم لكل لمعتسسي نأ زاك ءانمدقاك ءاهلا نع ةملقنملا

 كلها لاسةياك لمللاو كل آو .كلهأىلا فرَصْنا لاسقيك كلآىلا فرصا ل يقال ها نمالدبل 1

 مهلوقوحن ىفالا لاق ال ىت- معالا عئاشلا نود صخالا قرشالا ل ”الاءنوطخاواك الفّلنللاو
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 ْ نوعرفلا اند نمومل->-رلاوو دهمل .!ىلعو دمج ىلع لصمم-هللا م-هلوقو هللال اءارقلا

 قدزرفلا سايعلا وامدناامكلذكو

 لصالا نمل د, ىشاماوهلوق اعوعأل ان مبرة ىوس 5 ةقالط كلما توك

 هللا مالكلا لصاو اطمتس || نأ كل د فاكسالا ل هاتي اببوعال كاف كلذلق برغلا دعت اير“ هيقلهاو لالا فاذك ل. اكسالا الالاف كلذلف م رغلا نال
 ةزمهلا نملدي ىهامناولعأ املالمسقلا ىفءاستلا ىرج كلذ فت رك لصالا نم لدي نهامتاو لصالا نمالدب مق تسل فلاالا

 لالا نم لدن ىه ىلا

 هرئك ر رحو كلذوذ وأ ا قط 1
 7 تاكسالا لل ملا5تددلابالوديزت ليل كل ذافهللا مناوهواهر 4س اوءاممالا فرشانتضتخا

 عرذلا عرف تناكو لد, نمالديه_.فءاتلا تن اك اتإفءا للا نملدي هسفواولاوهتقؤاؤلا نمل



 (لها)  ماللافرح « ةزمهلالصف 7

 أر لسرالغأو 2-5 تيل ورمالا لأني مالدالا أو هينا

 مالسلا ةسيلعايلع ع رهصو هناديوهحاوزأل_سو هملعهقا لص ىنلاتدبلْهأو هيسانلا

 أ بهدي هتادي رباع ازيزعلا لب زاتلافو هلآ مهنيذلالاج رلا 1/0117 ها لي ينل اان لتر

 | أ كناخسو للا اور هللا كءلاف كح دملا ىلع بصنلانلهأ:ءارقلا تيبلاّلهأس ح را كن

 نم سل هلا مالتلا هءلعح ونا ل_توزع هلوقو تملا لهأ اء لاق هن هناكءادسنلا ىلعو ريع املا

 | لمة نمسيلد وكت ازو< :ولاع مويخخأ نأ متدع .ونيذلا كل أن م سدلدارأ حياج لا لاق تلد

 0 | قعومي ويدس لأ هلل [ناكمو هديسنبا هلخأهبىألهالرمو هنأت لأول

 ' ِ رعاشلالاك ازهار ره وبلا
 8ه) . و © 79ه

 فعلا عديم ىسماو »* الوهامناك امدقو

 )و ١-

 ظ

| 
3 1 

 أ العام مهنمتناكوارك 3 هس ماقنرا ٍِء ةنورلافو

 : أ اهريغو باودلا نمئلد «لهؤرملا ذم ذهن را حاملا لاك لهأ 000

 1| اوما ىرشاوسانلا لآ ل ةناذكصر بسنلا ىلعةربخالا لهآ ىلا نأ

 || هيلعمتلا ىلسهقالوسر مهن ىدتالاوع للا و نسوا و

 ١ | لدم ىهو باح اهلو توسلا فاأ7ىتلار ا ىهري تمول ةسملشالار ف موذ-لك ا . 20

 ْ || ىأمكمافو ةعسىأا سر َتدتأىأالشأو احم“ اعدلا فمواوقو ةيشحولاةضةيسننألا

 ءارفلاو قاسكلا س 1 هيلخاو اله هلل اك هبلهأو والو سنا ارطالالغأ تين

 5 د هع همس 7
 ١ 0 اذكللهاودو اهلا فلك تعراضلا كربالات هبال ذادبتْفةووبه

 ظ ليزنتلا ف 2, كارم د كل ااولاك اذه ىلغو ءاوس كلذ ف عسجلاو دحاولا ها بجو سس ىأ م 0 هل ع

 | له أو ىدعيالف قش ن الل أل بوز هئايبسسغنلا اج ةرغغلا لهآو ىو لأ وهنيزعلا

 | ىرهزالا اة تردورسا نع وق .نالعضومىوقتلا لهأ ةوق لبو هاا: نا.ةرفغملا

 نوكيالولاق ل عع ناهموأ م تم دالماتسي نالفلوقن نم 20

 اة ءأت ممم ىنالهلاق ع نم ْئطَخأالو هركذ ؟دافانأ ماو لاك ةلاعالاب !رمالا لاهثتس

 : | تارعالا نمةعامب كل ذرضحو َتءاوأ ام مزاحانأاءل شأنا ملوأ 0

| 
َ 

 ا
 ا
 أ

| 
 ا

 | تنالوقتنأزوالىنزاملا ةرفقملالهأوىوقنلا له اوههلوقكلذ قة و لاه هلوقاوركن ان

 لديالو مالا ادهلتحؤةسم تأ د رانغا كيال سالا اذهل له أت سمالو الا اذهل هاشم

 لهاتسم : 0



 3 (لهأل - ماللا فرح « ةزمهلا لصف

 تالعاوتالدأو لاغأو لا اهو نواه أ عد+ او دان قوو ذو 4 ةنريدشع لد درلا له أهلنا ||
 و

 ىدعسلالّيقلا لاك َ

 ه2 موم ىي <ءدهو
 امو نوع ديلي اوكذأاذا د مداعزب سقلو> تالع أ مهو

 اهلاثو نم نعول 7 اهلاهآن م ءسأالاامئدلب و ىرهوطادشنأو
 ماع

 اولاعؤ هيب سلاف ماهل زان ةدبو »ع تدبلاىورو مانقو ماقكلئاوعجباهلاثو

 توك مءاجا لف نونلاوز الاول دا امنع ذملهأناكث> تابعضا اهومّكاو ة غفت الأ |

 نأقساهنزلا سساقلاونأى اة لكلا دهاشو ىربن لاق بعص نوع لعفاكديلسعف بعص |
 و 50 1 1 3 2و. - : ى »د ماو 50 هةر ا

 و !هعسرنب نك هلرصتنافا.وكح ريب اسهفرب رح ىلع ق دزرغلا لكي ناك ىدرلا ةيعمني ميكح

 اريزج و ميلاقفةعسرنب ىدرهوخأ
 أ

 دعت لاف نب د قع اانا بلاتنبا العن انيلع َتدْضَع

 يءووص ساه سر ا

 تر نا لاقسلا ناو هأاعْسُمَر ما نيس نيج امه
216 

 برد 0 ن نوف د ع : .امطاذا ملأ كلا لسصصامو
 20 و

 تأوأ كب تحف ما م ملأ * دلاومأ الآل الكس تدل

 نيضرأ اوكرحاك اهوكر مو ءاهلااونكسبل لم اذنالعسو نول لهأ عجب هيودبس كو

 || لاه ىدنعسلا ليما دشنا و تاضراداهو مش لاه تال اولا فلق ة ر دملهالاناللاقف

 ءاملا نمىلاهأ ىف ىلا ءاملا تءاحو عجبا عجسلاهآلا وساسقلا نعتالغأل اوه نم برعلا نم |

 مهدينولماغلا نآرقلا طق ىأ هتضاخو هما له معنآرقلا لْهأ ثيدنللا ىفو :نيلخألا فبل

 لوقأر م هفالغتسا ركب ى[ثيدح ىو ه.ناتسنالا ل هأ ضاصتخا هيؤوصتخاو هللاءاسماوأ

 انمظعت نبا لهأ كم لهن روس ونكون نبه درش ربك ارك ممل تلحعتسا هئيقلا ذا ه

 ثندح فو هقنا تم تاكا وفاكمهخال قات د له أ دازأ توكب نوب هنتا تن لاقبأكمل

 ناو كببصيالو كب قكرال ىأ مالا هنلع سفن هالايدارأ ناو كام ى عك سلةلسمأ
 لاق العا نختالَجرلالمتاو مهلع |

 ا *« مه داوزالام 2 ةراد
 :ةزمهلاههكسفمالاو ُهنْيَمعا مهلوق نم حام ةنئاثلا ءانلا قاهماهندا مان ءاباا اب هد شن اذك

 نمبعذلاّلعأو قلبا نممهلدأ عم هيأ قيال فينا ا



 ِ ع م * ةزمولا لصف 1

 | ردطاوبصنلا فو. اواوعفرلا ف نوكستاهنأىرتالأ عمجلاواولاو لا هدحاو كم زولوأو يدش
 | نمو لبو هيلعهللا لص ىلا باحص أ مه قصماونأ لاق .مكتم مالا ىلوأو لجوزعهلوقو ءان

 1 هوقياعنيدخاو نيدو لعدوأ اوناك اذاءا نمالاو ءا مالا مبا ليقدقو ملعلا لهأ نم مهعبتا

 ْ | مهني درعأف مسمن أ شب موقي نم نيم ملا . ندسهالا ىلوأ هلو ةضي رفم معاطف علا لهأ

 ْ عسجلاو جبان ع ةريسخالا ءاجّرلاَلمالاو مآل أ 1 ا ةرامع ملا لمالا هلوق

 | مار لانا اليسأتلمأو قجابان ترانا اذان احب :هلءادقو لمآ هدلمأو لامآ ربشو مهخو لكس وماسقتلا

 ا ها
 | 001 لا قلما لما ل دوطلهنآو مى أمال نمت اوطأاموالمأ

 53 كتيز جرا تا هني كب درع رهام تبنت منا 3

 و ره.ل ا

 اتاي ضو مس اليمالا ىرهوملا دع نأريسغن نملدرلا ع نيهتتنا ليتل ودقوب م 3 |

 قدزرفلا لوقهنموىربنإا ظ
 6و 2 هس

 1 لكعاو سيثرلا ىلا ل ةنامعت ٠ اوكرادتل يملا بدع ىلعم 8 ْ ليمالا بده ىلعمهو هلوق

 ا ملبعيالو لاق نبيل لمرل نمل سل اودارأمجنأ !معزنملوق س ءكورودنموبأ لاق فدص ىلءمههملا ف ىذلا

 كا ةريغ عرسك ال هيوبيسلاك لما لضزلا نمعفتراامليمآلا عجبو ها يمن هعمت* همك روم لمهال ا

 ىلدهلا لاق عضو ملومأو
 با يي س م9 92 هلو )9و

 ْ ١ لومأت يةسال لومألابج * مهديغدع زفبلاجر |
: 

 ًارادلا لأول رنا له لغألا ,(لهأ) لمآ هدن> او لجرلاناوعأ ”نلَمألا ىارعالا نبا

 نامطلاونأ لاك "رلهألا كلذكو
 اي 657 ) سمسم نسب 9

 ىلا :انوىدوجدجلا ق.يلبأ ءاوا# 0 راذل "لهو
 2222ج سبب جي و و سس بس

 نا



 عال (للا) ... .ماللا فرخ .. ةزمهلال ضف

 و مر ل هم, هه

 ني ريال اولا ن مءاحام اع ركب تيدا ا

 نآرشلا تمم اجب ىلا و فأل نما نيل ىأد حلال مالا الا لبقوةبن دوم كيب عد

 بسال دالاو قا ةيسانم ن مرداس صر: ءمالك اذهنا ئعملان اوكف ارقلاو بسأل لدقوت

 هترذق ودتنملا و هدو رى ىأهتلالافكلذلثعك كنا ط.ةلثب دح ىفو يدشنون

 ىلع قصما نب رو ةءيناريسسفتلا ىف ءاج سي ذهتلا ديلا الان شقاديعف ترام و

 بوةءب هعرصفهع :راصفنع راص اقف كسها ديد هناك الاوت الصلاامسهياعو انس

 كاذبلارسا 5 00 ”رهاو متقلب لج .وزعهللاءاعس أن م سءالاو: لاَ كاملا هللاقذ

 زعهقلاىلا فاضموهفليا وألا ,رخآب رعلا ف مسا لكى لكلا نبا لاك ليئارسا ل يقيزغالو

 ناكولذا ىوقب سدل انهودقا دير هتادبع كوقكودو ل مشو ليحارشو ليمرسشك لجو

 سدلو تاغللا ضعب ىف لوألا م تاانلالاو ةيو رااذالاو ههشأامولب ريس فرصا كَذك

 سرقلا مالا لوالافلنم
 2 وم 28 و؟ ه

 .: ١ لغت نانيسلإاج « لز ةقواسحز نمل

 اوائل « لالا رخ الا ىداثي

 ةموعضما|مالواولاز رص ملو لاف فلاثم ىلع ةمكلا نم يبلانا تلقت ةئشناو

 نابصال بعل نعماذخلل اهون ال[ سدقلا كسها اوقىفلضنملالاف لواولاه مهعمتت لان اع

 ىلعو ةعاج | يفرط بأ !ىلعسا< لمزنمُز وك ىءا نوعي ةةيسئخ نوذز خف نوعت#

 خ - الا فرطلا ناك نودانف ىرخالا تعفت ران رأت اكح ننعاجلا ىف ةعامرت رخ الا

 هزه زمابا 0 يوك 0 دبم ىو ا

 دشنأو وقر ويلل9ن.لكةلرصسأ دقطلالالاو

 و وس
 رضقاةلالآلا نا لالَصلا نا »* اًرداسل الَضف ضمت تدصأ

0 - 52 0 8 - 

 ةغبانلا لاق ”كعلبجلالاو

 ٌمفادَتلاَ هريسالال اَنْ * ةرببو فاصل نم تاب

 نمسادنلا فقيد بلمر نمسا بيبح نبال جنبا لاق تافرعب بج تلال :

 نيينع لج ىلوالا مالا ضةذقو ةزمهاارسكي ل آلارك ذثيدخلا ىفو ماهالا نين عّتاف رع

 لالا ببحنا لاك هلوق
 ديدشتو ةزمهل اركب ىأ

 هطيضال_خنزو ماللا

 نم مهفوو سوماقلاق

 ب.عوحراشلالاقو هلاق

 عم هراكنا فئصملان م

 وبدعم مأ هيدعالا وق



 ادكحراملالالاو هلوق

 سشوماّلا ىف لصالاىف
 زمهلاحراشلا هطمسضو

 يصد ها لمأتف

 (للا) ٠ ماللافرح ه« ةزمهلال فف 6
 ف كيب يتهيأ 3 عر دباوا

 . انيئرلامهطسو ىبل امان 5 هنمىلاالا عمت برمضل
- 6 

 ايف ىدحلا للص بألا ةبرلااوحبو توصلا عفروقيرلاوةعرشا خالل

 | ءاقسلاللأو هئيسقومريركماملا للأو هلا يركليألاو بلغت ع نءىلوالا ناك نأ ريع ليلص
5-0 

 نالفّل أب اهولاد.ء لاك ترذهتلا فرعضتلاراهظاءاجامدح-أ اذدو هح رتريغت ىأ نكلاب

 زا ا !ضعبلوتو اهلا !!لاطأ اذاّلآلا لاط دقو لاساذا هللا لاطاف

| 
 ا

3 
0 

 ظ لاقت لملعر هما... لالا الب ندا مهد « لا رطلاكءارجسىلا ماك

 ٠ | نت حالو فرالب ىألالتئاالا هلوقو باَحمهىنعموحّدقلاو هو نمعلا ىف للا م ملوش

 | للي هانسأ ىئايعللا بيذهتلا رط#ةباصسينإللا بلح هس مهيةمامسقلا بصتوبلَعلاَنأَت

 || لحجر ىربنبا حو .تدسفاضيأهلاةسأثللأو مذلا نطلب لعنانألا لبن أوهو لأ

 .نمومفن دوبقرالى امتهاوقةدس عون سف بو داو شمالا سانلا عقيل

 ٠ هال اغاودهملا يوان تدارأ لذناز لالا عيزمأ ثيدحىفو ةمئالوألا

 || ىكلعتيدس>قو هبا ارقلاالاو دهعلا قولا لج رلال هى هى أهسشتلا نعمىلاهيبهذامغا

 ظ ىَدعالا لاك الا برعلا تعدو ديردنبا لاك لالاوطتب ودها نود مال با هيلع

 د آلا نوكالو احر عطْع « الولاز لانه دا

 ظ 0 0/01 وهدف نركب نآوهر رخاهحو تلا اذ_هىفىفا ,بلا ديعسوت أل اق

 أ نات لاختي ةبارقلاّالا او هعضومىفورك ذى أسو باِبلااذ- 5 نم سلف كلذ ناكن اف هنثا

 ظ ماعنلا أر يال را نما الرمل تان

 ظ لاقو هبمدَش :امةمذلا ودهعلالالا ليقةمذال !والا !نم هومونودق ةربال ىبعشلا دماج و

 | نالةحبولاب سلا ذ_هولاق لح وزع هللا* امسأ نموه لبق و دهعلا ةمذلا ودنا ارقلاّالاءارفغلا

 0 «اعدلا ف لوي ىئادلا عمست و لافرامخالا ىف تمل ونارقلا فتءاحاك ةفورءمىلاعت هللا ءامأ

 | فلا وا ىلع لالاةقبقحو لاقت ن مهم ع ندؤمايهحراون دايو الوعي

 حج رذلالافةدت تناكسح اذا ذل وهند كلذ ندوةدد-#امالةبر ”ةلادلالا كلذ. نفوذلا

 امم هلي وأتّالاام.يدهلا ف تلقاذااذهرلعراواوةبار ةلاودهعلا نمرسسفام عيجيف

 ( هتلقاذاو ناسنالاّداحرا وجمل ءانفا مسني راوطاىتاقاذاو دهعلا ذخ أى اد3ّ دق
| 

 رتتكلا زعل لالاو مدين راملالالاو ناسنالاَّد يلا ةيارغلا »ل وأتفةبارقلا ىف

 و
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 .ه) سعف س ل اتللكم

 درغم لموة اش ىعماسك اممم فرعي نانلإ اوم

 هءلعهللا ىلصىنلا ن ءقىورو هبا ارقلاةلالاو ةاعرلا نم كرا ةديعبلا ةبيعارلاةّلألا ار لا ا

 هوورنوث #3لا دسعوبأ لاق كايا هتباجا ةعرسومكطونفو مكلا نم مكبر بتلات هنأ سو

 ةكدع نمدازأ هن "كرد يي دم 00 ءاننغاعشالاهل

 الحر فص تمكلا لاقو راكو
 هدو دهم ةوض و<

 للا بعاكلا هلأ ءداذا 5 ةلظم ريغ تناامتنأ و

 هلوقنوكي و توصدعياتوصد رب هن ءاردانوعو ات ردصملا لكذلادبرهن هلأ وكيدقولا

 صن عطوم ىفءاربغىف وقى :رب نبا لاك نحن رصاذاةطشاايعاسنلا تاوصأ ةءاكحدي رنأاهمللا

 ءاري_غىفالاح ٌتَدظَع لاك هناك ماعتلا قضم متنأام هلوقىفام لادا فل ماعلاو لالا نع

 ىلا لمقو نينآلا »اكس نال الاول للاوليلالاولآلاو«ديس:با ُحاَيلانَآلا

 ليلالاو ل دولا هلاقنورعوأ هاليلآلا اوابتشأ ىارتامأ« رعاشلا لاف ننال ليلآلا بيذبملا

 ةدايمنيالدشنأو نينآلا لملآلاو

 ليلًا نورعلا تام دعب : قنءاويماناماهلال وأ

 رارملادشنأو نينَطايلبلآلا ىلاسشلا 0-25 البو أللي لأدقو نينأو عبو كأ

 2 وك د 2 و ا

 اليلآ اهل تهمستيشحاذا 5 وبتادكن هلك شوا

 نع تلانتا رمادي لاح ديدحفو ءاعابغو عيال دول لول لب لادفو '

 اهباسأ ل تءاصىثتلأ كلذئأرملاىرتلهوّتلَأو كاَدَسي رتشناءاهاتلاقف متت أرلا

 لاق بر ىو لاا تلعط ىذا ديفا عزا ذنىورو مالكلا اذهمَتشْنَم

 رغاشلال اق ُلِعَشلا :لبةلاوُل اآلاو ثيدحلا ظفامتالرال هنالدعب هيفوريثالا نا

 اواي امهنا لاَ 8 ىئاَوْح تكن "ليال 5

 لوقنا؟ابؤ كل له * ليلآلا“ ثلا يأ رخال اقو

 ترمكلا لاق بنام عارؤ كاره ككت هانعمل اق

 : لدآلاهنمتاهّنألل ليق « بط لكف 0 ومالا ءايضو
 9و وعو

 اضيأتيمكلا لاقو يلا نمحابصوةكبكأ ْ

 2 (للا) ماللا قرح < ةزمهلا لصق

 عقواذك ةبارقلا ةلالاو هلوق
 طمضريغنوءاهلابلصالا ىف
 ىمععم هأ هز روحو

 ىولصالا ىناذك عادىف هلوق

 ءارلابعاز ىف سوماقلا حرش
 ها ةناورلاررجتلف



 ىرهوجلا لأ ىلشتال هلوق
 'هلصنمءايلاو ةفاقلا كرس

 لاقاكودهو ريسكلا
 ىلئاالألب را

 م هلأ

 سوماقلا ىفلاوقرلا هلوق

 ف رمهشل افران مىرلاثم

 قرلا ةمحشلا ىنتدجولثملا
 هيحاصلاهلوقيىف أم ااهيلع

 ها هفعضتسااذا
 هلا 88 با 3

 (للا) . ماللافرح « ةزءهلا لص 5
 ١ 31ه . 2 د

 1 عيزمس ىأ ل ثم سرفو ريفر ة بهو مايد تنجو اضوكت نئااو ل هوو

 سمع 7

 ق.سفارهمىرح  ناكوناو صنبكلملا ددعحدعىويرتلارم ذلئاوأ لاق عرسأ مجالا

 1 10 لاكذن مدقلادف را 3 قّسنال ب اصلا ىبأرهم

 قلوس و ه<- 28-5 8

 ْ ناسا 00 ةعرس ىذس رف نهعأ

 نءيدلالأو نوللاءائصّآلاو أ

 1 . مع مم و -
 ظ مَ ا #3 ا اهبت مر ى- لاق ودعفف

 | شحولاو سرغلا فسيداود نال ىرهزالادشنأ و

 ب هو 0

 ىداوع نشوان اروع نم 03 اهسيرَفلْوَبا 6من 1و

 . ١ اقف زار نيم هشة 00 اا

 ش : ١ ْ | امناعئاهلبأو لالاو عال عمباو ديدح اهضعبو ب تح اه ضع هب رطاوةنيعاهلك لالا

0 29 

 7 "0 - 2-0 لا

 بطميداك دقو أ دريغى دعم * امّدعبلآلا لصنم ف هك ادن ىَتعالا لاق
 2م -

 | ةيلهاللا فاواكو بنكي ىذلان ركام نجع أل ءوءافقف عفا ىربنالاق ل

 5 ورثلا ستي قرلاع نان 'رَدلا نالتملاو بيذهتلا ىشحولارقملانورق نمتنس نودي

 سورس وس اك <

1-- 

 روسو“ 57 ارش ىده أ ىلا انيكك ءاملا ناف قتكلا كرش ىدجنالا نال

 تلو ضي رع ئدلك اهجوو نيكسلا اهحو ناللالاو للالاو بتدسهلا نأ ىمستاهلئم

 ناصتثالاو ملا هتقان قذف صيدبعلا ني ةفرط لوقهنمو هفرطتدّدح أ الءلأ هولا

 نائالوم

 ١ ليلأتلاو >1 يظوذلالا وتابع كورسا ورعوأ لاق داع هرعت همرق الما ذا +

 1 | نع هلهسمنسحىأهجولا لول هناو ةقالموصامة دلتا وج اذاو فررفلاو ديدعلا ٌ

 1 ا لافاملاشبو براناأ ع بجي جالا ناَقو هن ل _ثملالا ىلعءاضيأ ع

 ا
 ا

 أ

 ا

 ا

 ١

 ل -

 ا

 ظ فتكلا آللأل قو هاهو ضد رعئئث :لكو فتكلا اونيكس ااذللأو لئادقءاكصغاب للا

 ْ ْ نملاسىرخالان نءامهاد->|ترشق ءقاذا 210 لا هجو ىلع وأ امون نان اطتلا نامل

 1 | برعلا ع ا لاق هنأ كما بأن بىبسدعنع ىىهصالا ىحو نال ”الاامهوءامامهتن

95 00 
 ا

 7-0 ٍِص ل ءاهلستف را ىلا يصوت عميغابلأل ىرهومل لالا هنعطألا هاوي ردصمّلألاو

1 

 ا | ىرناوعونكل مو دركت ءاضيبلاةم_كشأاك ىهوٌقرلا نيتمسعلل نيتاهىدحاو



 ضار يد ديل يحس د ا

 دق نا ديننا ل خو و ب لحس وب“ كرا ١
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20 
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 ئ4إ :

 ا

 1 (للا) ٠ ماللافرح « ةزمهلال ف
 1 3 وت اي و تسلل ةعريتتوب رب 41

 قدربةدس لك أتلاو هانااهته عطى ]ا ااهتلك اوبطخلارانلا تاك الاقيو وسو قرا

 رن سوألاك قربلاو فيسا ا ًاردصأ او ًارسسكاذا لكلا |

 دو مق ملا

 نيسببلا لكأتو برطضا كسلا كت ؟ا ىنامعللا لاقو هاك نيل هم لعأ

 رن سوألافو ةديلانميراَماذاالكات |
 ص مصل هج زلوم ٠2ه ج2 28 2

 2.1 أتيح ىفقربؤلالت »* هراز ءن "اكايلوصضسأو

 بسنت فو.سلانال انه لآ هواسنا توضع ةرب نا لاق اني ىرهوملادشنأو

 تبلا لبقو لوصملا عوردلا ب سنتودنهلا ىلا |

 الفجأ عير عاقي س 0 #* ارق يورو

 لاقو ةلكاتمابخاى كا هنانسأ فو 2 التاذا الك اقرا لك انوالك فيس أن

 تاك لاعب ىرهوخلا هتسفحدقلاي ثانسسالا 0 من ًاوهو حداقلانانسالا ف ديزو

 سو <

 9 ادعو هءمو

 تاكتادقو ةلكذو وماهنا ىأكب رعتلاب لك[ ئانسأ فو تما الا

 همسج دل ناو ىسأر أ ادقو تفل وكلا لاك الاول الاو تاكا 0

 ال ائدبي تو دلت وا قامو واصلا كس ىأالاك واول علاكألا نمثل

 ىدلجلاق.الو كح لح -واذا ىئاكأ اىدلجلوق ]وشب برعلا ضعي تععسو ىرهزالا لاك هيا

 تادطافو تكلا لكأملاو هريغو عا رمانوذدخأنيذل حالات 5 الاو 8

 ىلا نماشريغ ىلع مالسالاب راصنالا مهواهلغ أب لعب ىأ ةلبدللا ىهىرقلا لكان رقبترصأ

 يسمع ماهو

 2ك الكأت ةقانلا تلك 0 اهواك ايناهإا مهدي هلع ىرقلا خي راها .ةهقارشلاو |

 0-2 لت لعق !ةقانو اهتطنىف ةكحوىذأ لذات د_جوفاهتطيىاهننحيربو تناذا

 رس 3 اذا مضلاءلاكأ ام ا [ةقانلاتلك اى رد دولا كلذ نماطبىفاملأ

 سائلة اوناناز لعل راسك مضااةلكألا اوداكالاو ' ْنْياَودلنا وكف امساك ظ

 ةناكض عب ىلع مهضعي لجن لك أ و مهن 0 و عارت نع تفل مف ١ مهباتغم هل ةممغىأَدلك ودلك او ا

 هلوقفرصنو: أ لاقو انيمءيخأ ملك اي نأ كدحأ بحيأولا هت ةوقنم ١

 10 0 لك الا نم لعتفتوهو اش اتغتوانموم لك أت انعم د ليتات يأ «

 5< و د ع قفط

 هلوقاماف زاشاو عرسأ ذالالئيولوي د بشوي ولأ عارس .الازالاوةعرسلال ألا |

 م م دن م هر كي

 فذق ىثلا فلو ًادار نوكيتأاما هدسّ ا لاق « الاالآ ىثملا] وأ ذاو « ىجنبامهشنأ |

 وهزملاةاصسملئمىلعهلوق أ

 حرش هردص تييزعم
 سوماقلا
 هرثالك اتذسع نملساذا
 هعفص »وشك

 ةرابعمذهرملا لاك الاوهلوق

 بحاصهمهودقو ىره دوما

 لافو فاغاصالاعمش سوماقلا

 لاك ًالااللاك "الاووذ مه

 0 وزر



 (لكا) 2 ماللافرح ه« ةزمهلال ضف 9
000226-15 

 لاكي الاون ان قلا له أ تاد 23 0 ةيتعلادلاتلا كدي

 2 هاه ع 2 ع 5و 7 5 1
 دشناو قوز م ىا لك و مل جرو ديعسو لكوي هناك انثدلا نم طنا

 ليلا ماتا و نيله الاف 31 لكؤمبْضَعقادشألا ترم

 تدسفأو تشرع موقلا نيتك او عماد ق زروال نم ظحا ناك اذا لك او دتالعو

 لذالك ١ او ثَمعطاةرمشلا تك و ماداهاكسمأ زيزعلاليزتتلا فو لش اوه : لكؤر ام ٠
 58 سو 7

 5 2-2 ه9

 ا ىوقلك اوذِب ولو ةفاصحو ل ةعوعأ رى 0 رت طخ حب ىأ طخ لك |ناودهبفو

 ا | لثجبانأكدح نير صر هتاو هنعهللا ىذررعثدد-ىفو نيكس !اناهيبشتم للا ةلك قديما

 تميس ادار جاتلا لاك دسعوت لاك هنم هدأ لاوهديقأ الف ىر معلا ةلكآ

 0 | نالفييداليفةلك الات رثكو اغيران 1 جراب ؟نالرانلاءاهمت طايسلا اهنا محل للا ةلك آىفليق

 |لكأو ةديصعلاومعلا|ايفاوذطي نأ ىب كي ىلا فاعلا ةلكشلا حامعلا فو لكااملا

 ىدعملا لوقو لاك لمجال انمي لكل يي لادن

 لك اومهيلعرشدلا برش 8 اوكسله سان نعاس
 سوم 5

 26 2 ماد

 ين أ ماو نع هرم مر زول دهم دس سو هو

 لانك ةنامأ تن 0 لامار

 0000 بامان ووستما باقفدت :انوهانغأتوقمتملا#و ا

 00 قرع

 ٠.7 , 0 ١ - هو

 9 ؟أ|ثدمح 9 هدم »ب قر

 ٍْ ليو رجشلاو لطفا لك الاوح اصلا فو هرمفلك اوادشناتسبلأ !نلاتقنو رمل لك الاو

 هادو 2 2 ّ 2و 2 ته و 1

 00| اهيرذذاءزنيحلك ١ توابل: زنا اهانجةرصشلا لكاو مط ادا لكو عرزلاو

 ا | اضعلللاقي و لئاودساطرق 5و زك رق ا افاد نار ءالاتو ليا

 |١ رعثلافو اهبةددخحااصعلاتبشانغاو نيكسل ااهنأ ذه لصالا ىومالا لاهو لاك د1

 ْ ا أ لاو ةدمصعلاو| يف معلا ااوضطي نأ ىللااهشخسي ا ةريغصلا مالا ن 3 ماو ةيعارلا أ

 | عسيجلاو |  ةوضوعر حادقالان متر ضتلكلاو ةلكشموهف هينلكأاملكفعلا

 : ةلك آلاو اواك ًاووهدمي سانلا يرزا مسيل لا

 : | لك ًايهضعدداكو حاهو بضغلكناو 5 رلا لك ُ و هنملكذت ًايؤوضعلا ف عقب ءادروصّقد

 ا ىعالا لاق اضع

 ا

| 
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 3 (لكاز ” مالافرح « ةزمهلا لف
 9 سا سا

 دعب نادفد ملا سا هناف لوك الاو ضغخاملاوّقرلا عومنعهللاىضررع ثددحاماو 5 رطحلا | 4 +

 لس نر ا ويحلل ل يدعو دعم را يكس

 ىتلاةلوك الاوديبعوتأ لاق 00 ةقدصلا فاهذخاءالو ثالثلا هده لا با دعأ| :

 ين رقاعلاو ةمرهلاو ىصقالجرلا مغ غ ةلوك ًامريغلاعر مت لاق لكالاَن ست |
 ةمرهلا و وس تسل ىلا معلا شكلا و ةرزطاو سلا اه:ةنولك ًاينوبلك ىلا ىلا 0

 كوع له لاقيف سنو معزامف لك انوكم دقو لاف لاملاخ راوجن متسيل ىلا فراشلاو

 لاقيو ةلوكأ [ةدق هد اوالاقبالو : ةلوك الا نمهدهلاةد ةدحاوتةاشالاالل اوقتقةلوك |

 لك أي تلا عبسلا ةليك أو ا رلاةلوُك ؟ىهءارغلالاقو ةلوك اةئام دعو لئاك ًاةئام هدسنعام

 ةصاخ غلا ناو الاول دشدم 1 موب "ليكأى مديزو لاو هنمْذعتكْتو اهتم

 اراكوأ أاراغص: راك لأ مما دمرها اورقاعلا امي مارش هو تغل: امىلا ةدحاولا ىهو

 لاق ةلوك 3 ليكالاامنا وايلبك آلا اوضخاملاوف هرلا عدشم داى ىوربىذلا دسعوأ لاق

 واد الاد ىلا سرا ءليك ًالاو ةلوك الا مناف هذهاما بئذلاودسالا ل. ك.ًامذه

 ناكحناوءاهلاهتلخداغاو 21 اىهفعبسلا اهسرْفي ىتللاامأو اهبداضت عمضااوأ ب ئذلا

 ةسرفوريطتو ةمشاملا نم قالك ارسم و هيلع مسالا ةيلغل لو عم عع

 كس اناا ولك اولوك أم لكل لاقفل اوكأملا لك آلاو هسيرفو عبسلا

 : ةوق قمم دشن الو هم

 قررماانو ىكردأقالاو 1 لك رين نك اوك [متنكت اف

 لاقيو اشك فكرى أ برمدو لك قي ىلام للاب و ىربغتاكوأألو أك ١ [النامعنلالاقف

 هايشأضرالا نمر ا آلا تارعالارداون سانا همعطأ أدب ا نالفاضيأ

 ةريسملا دلك ألاوةلك ألاو ىارعال نبا نع لك اننأدب رتباوتلا وانت ةمهلا لكأو لالا

 هوان الاوع و ىلارعالانيانع ةلك أملا نع لسرلاءانانغ أ ىذلا هتدجلا برعلا لوقت

 لكالاو مهمعطو مهلك ام ولما لاك اونلولملا لك املاك الاو بدلا فنوراتيامغاو ملا

 ندريخر لوك اموةسنء نور ع نءثيدحلا فو اضاع را ا املولماءزغجعام |

 له ماوع نأدارأةلك أاممهلةنعَر رلالاو.ءاواعج وأما نولك الاو هع ءرلا لوك انا اهاكآ

 ءامجحال | ا ماك أفو ممتامن هوهلوك ًاعدارأ ل بقو مهكولمنمريخن ملا | | 7

 ىتعالا لاك مهعامط دنا لاك او نوقابلا م ا ”الا |[ 1

 هذروأ لا لواك هدا هلوق

 نأ ىلعماللا بان نمفاكملا
 اندامىذتقموةدئازةزمهلا

 مويجم هأ رو هسكع



 اذكابفهلهلا كراس الفهلوق

 ماع ”هلجب ا هذهو لصالاب

 حراش هدروأ أك ثددحلا

 هءميععم مأ سومأقلا

  (لكا)__مالافرع + ةزمهلالسف ْ
 0 ص1 200 بيب ا

 تطل اراسلا تاك اون( 4ءل«ييأ بلا بل: ءيثلا هلك أَتساو سال لاومأ لك امس ىأ

 ىثالك أ ةلمتلع لاق ةييشسلا 5 ًالاو ًايسشهنمعْطأ' ءرث لك كلذ كواهتمعطا ىأاهتاك او

 . 0 هما سا ع

 مهاوقو حامجلا فو دحاو سأز م وعبسشيامردق لياقىأ سأرةلك االام هاملايؤ 2

 هعملك أهلك اوو ر-رلا لك ١ او لك يرمز دسار نوهت ليلظ هكا نست امه

 نالفو .دوجأورثك 15 [ىزمسهلاوةلك الا نملك وهو يلق ىهو لدبلا ىلعةريسخالا

 ىهسلاسانلا نيب لاكمالاو كاكاو ىذلا ليك د الا ىرهوملا كعمل ت أب ىذلاوهو ليك ا

 ىلا بهذ.مث لحرلاقي دصن دوك لحرلا هانعمةلك اهيخانلك نمش دخلاىفو مقام

 جتفلا وةمقللا مضلادى م اهيفهلهللا كراس الف ةزيئاحج هم اعوزيصأ لحلب اريبغي هيف ملكت يف» هودع

 ىلعتلعافو تاعفاراصفهعم تاك أةلك اًومدنلك اوهتمعطالاكيا هتك او لكالا نمّدرملا

 رعاشلال اقلك .الااضيأ ليك الاو واولانهتلك او لةتالوةدحاوةرود

 ليكألا موسع حصل ”ىل ان بيش أس و 1

 ىف كلك اثنا ةأرملل ىلبكأ [ةنالفلاقيبيذهتلا هل بك أىثنالاو كلك اوي ىذلا كيك او

 ىذلابيرشلاو ليك آلا هس رشو ارك | نوكسصي ناكل ذهعنعالفركتملا نعىهنلا ثيدسح

 0 ليامىألاو لعافم عمل يع نرمشلاو لكالا فك يحاصي

 جفلابو لوك أمامي فاكلا توكسو ملا ألا هتاف رانا حراما طر

 تابنلانعتنكم تنبأ (ناحم تعا حرطملا ءامتبرشور بلا تظفح شرالانأديرت ردصملا

 ىا فلاالك ؟كقناملا ع و شوبحلا نماهيلا ىّرَعأاعدال. ءلاع نمنع اشار ملاوع «ّقلا

 لك [هللا نءاثد دخلا ىفو ا ُوملاَو لك وبامىالك ؟قاذامو لك ودام لاك الاو .اماعط

 نأوهريثالانبا لاك ةلكا اولا نع يولد كدفعلاو عئابلا هندي رب قلن كون ّرلا

 لكنالةلك اًوُمىعسئاضتقا 0 رويل بش هيلا ىدريف نيدلج رلا لعل حرا نوكي

 ةلكامتاشلا قف هيفصونو لك امتلك اكاوذلك أكو هيفش ىأ هش انك رام مدعو

 ةلميأللا عضوملاةا كاوا اك ى رولا 220 ناسئاللل هامل اكو ةلك امو

 ةركيو نعستو لك الا لزعاةاشلا اوكسألاو ةلك اموةلك امانالف تذَحما لاقي لكأت

 ىارلاهنتسي غلا ىهاهذخأب نق دصملل ركب ىتلا ىارلا ةلوك [تيذهللا اهّدْخأ قدما

 لك اترانلاوانفأ اذار نالفلك اوبرقعلا هتاك لاقي و بيدا. ةلوك أملا ىفتلكألاو



: 
3 
4 

: 
4 
١ 

 007 ذآ أ

 4 2 (لكا) ماللانرح « ةرمهلالسن
 لماعلا لاقي م لفادق لف تارا ارققع اهالارقتسا اذا تملا لك 0 و اوف كب 37

 دى هوم

 لكفا هلوتافثددحلا ىف ةياهنلا (نعفاإلا لةعلاصقانلاوهون وألا لادبالوفألاولكآ

 اذااذهاو لق [هيرووددت ازمتز مهول ف هنم مالو لات فوشيا درب نمةدعرلا فلاي لكلا 1 ْ

 يىسه»< خددس سده |١

 ةدش نم تدعتراف لكف أ ىندَحاَف ةشناعشي دحىفو لعفلا نزووضيرعتلا فرست 01 ١

 2# هرم

 لك وهذالك ؟هلك أي ماعطلا لكأ ايوا كل اموالك ا كر ول ا

 ا
 ١

 أ
 ا
1 
 ١
 ١

 هو 2

 هنالوهللقا فذ لا اذهبدنعيالو لاعدئا ارلاةْرمهلا نءىغتساف نك ا سلا لاز ازفةيلصالا ةزمهلا |

 هأ ار ىرح اموؤأومدوديوضمامسالا فذحتامنا فذتاللاعفالا نالا غفت فذسحامنا ظ
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 ةئيهتلك الاو صوَدخفلوقلا كلذكو لكوا ليقف لصالا ىلع جرخأدقو كلذكلعفلا سلو
 نمنع دا وااكتمايلعنأ ىتلالاسملا ةلكالاو لك الا

 ةلكالاو ةلكمالا ىنامعللا لاق و ةمققلل سا ةلكسألاو عشب ىح ةدحاولا ةرملاةكألاو ةلكالا

 لاقُلوك 3ك قع ةملاو ةمللك

 . ةنارهك ًادءعباريسنولاث 7 ىرآافالتملا نيك" الا نم

 بسوهىذلا ءاملارك دب , ىمكساف هيولك ًايامهنمي نورتشمف اناس اواكام ودب 7

 ةلك !تاك اواضي أ ةصرشلا ىهو ةَمعل ىأةدحاو لك تاك !لوقتو لوك مارك نع لوك أما

 ترام ةموهسملاةاشلا ثيدح فو كلةمعطىأكل ةلكانئثلا اذسهو عّسْشي ىتح لك اذا

 هنالآطخيو»و فلالا تشاو راض اننا لك ؟ىلاةمقلْلا ضلال "الا ىدائريمحةلكأ

 5 وأ مشل ىأناتكك او اهديؤلعصلفرخ ”الاثي د اهنمو ةدحا وتمشلالا لئآام

 لخبرو زيدا نم صرُعلا ىهو فرو ةفرع ل شم ةلك أ مج ىه لك تالئانلَحرْخأث يدا ىفو
 لك ؟لام ىنأك اولثملا ىلع ام هالكمايا همعطأ ًءونلا هلك آو. لئالاريثكل مك ًاولوك وةك ١

 هلا هيأ لمتك ودبل, لام خلاق ولع ءامداامسهالك ين و

 ىلا اطلاقا رو فظن الفلك ادق لاقيو لع كلام كر ٌقثتااخبق سل لاقيو ىلع

 ءانعشلا لك نسيت الفو تانسالا نممهلاوم ألك ايىأاموق لك أنسي لج رلاو تش

 بلاط ف لوقوكرببا لاق مهلاومأدخابىا |
 تو د ه سوم سس 4 هم موم

 لك اوم برذريغرامذا ا اديس البوق ؟ةرامو
 يث سا" ساس

 أ تقنع تدلك لامعتساو اراكو نان" نمهتعّمحاالف لك ّناءلصأو لكمال ىفاولاعوةلكأ 1 عمجاو

 ملا نكح الا نههلوق ا

 لافو سوماقلا حرش ةرامع

 لاصيا لك الا لالا نبا
 امنوضم فول ىلا غضمام
 نللاوقد وسلاسلفالوأ

 لوقامأو(تلق) الوك أم
 تببلانلك الا نم ةرعاشلا

 انهامرخىلااموقديربامغاف
 ها

 همعطأ ءىشلاهلك وهل وق

 ىفادكه لا امهالكمألا

 اطةسهءفلعلو لالا
 هل اوقل_ءلدبهدعدامريطت

 ها ررحورطنافجلا امهالك
 مىىسعم



 |00 ا د تتتتب

 5 ير الكمي ليسا ورعوب لولا دعنا ةسمللا نم ىهواهلاعفأ ىلعةب رامحلا

 ىهولاق ةنيلةطصاةدحا ولا ةيماشة غل لكؤب ىذا يلْغطسالا تيذبتلا (لفطما])

 هدو

 ظ | تمل ىلاولا نا: ةرمج نر مساقلا ثددحفو ةر ةرزكلاك ةنيلفامصالا ل قو روصةداضن اانا

 ٍ ' ٠ كلنا نواعم باك فو |ءلكىلا صان ةنيلفطمالا مودل تك تئامأ براغ

 ىقمهضعناهدرو ًاوريثالا نب الاف ةيماشةفلةرركلا ىأةنيلفطصالا عرمان هذ و
 ا

 همه

 ا ةنيلقطمالارعثلاق هذ :ازةزم-هلا نأ ىلعداصلا فه_هضءدوةيلصأ امن ال

ٍ 

 ءاعاماو لاف ماهم الك ض2 ىف ناعم نا داكمالءاطلاو داصاا نال ةض مب رعبتسل ةرْزكلاك

 ا لشملطالاو لطالا .(لطا) نيلااهلكاهلصأ نمسا لبطْصالاو طارمتلا ف

 باستا اهلك ٌةرصانلنا ليقو ب تب رقلا لمقو ةمطأ نم عالضالا عطس لطَألاو لب اولد |
 م و

 رعاشلا ل وقلطالا ىف

 هل وذزؤوم ب

 لطالب ساو لب 5 ٍدصاررفتا مهلشَرو 0

 لّطيالادهاشىربنبالاك ةلصأفاالا او لحق لطب أو لطابأ ل طبألا عجبو لاط؟ ل طالا عجبو

 0 ل تاقأو تاغئألكأ (لفا) ه ة 2 ساق اح و ىلا أل سقلا سا لوق

 اذالفايرمقلا كلذكو لكآ او "لق 1 ا ا ؛رغالوفاو الفأل فت ولفأت

 لئاالاولاثالاو نيلف الا بال لاه لفأ الف ىلاعت هلا كاف تكاوكلارئاسكاذكو باغ
 ليصقلا ليف "الاو هقوذاف ضاق نبا ليف“ الاوهذيسنا اه وأو اخلي الإ راعص ا

 وبلا وليف 1لاعْفَد ب وسدسأم او ساما اوهاذ_هفمصولا هتف نال اعجلا و

 كاذكوناتْخ والا ابلاواميبامولبقامفالتخاوواولاو او ءايلاالاامهننن سدل هنأ نعي بئانو
 210 ليف ىلا اوفا ضاخنا تاني لافالا دحاود بع وأ ةهضلاوةريسكلا

 هو مو

 معلنا مشا 35 الز نم يف ريا

 ديرو لا لعن لعل ذأ وهف طش ذا لرلالفآرداونلا ىدع ىورو

 قار نامت 0 تن ادق اص منا

 أ ةناعلا ىلا: نرسل نيام ةرلاولاك اهيكهنْ نفد وق ق هلم ىورامن خيهلاو لاو
 ءوض مَ ةسم م سو

 تس محرلا ىف لدا لقد سنا اطال وذذنتلا لصأ غلا لمقو اهربو صخفا ىِ ءلاذانسماو

 مدسلل
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 ىلا َلالْيَصاَو واحلا ىلا * رجلا ٍباَدنعح انى * ىلعلا قاف لمت ىذلالا

 امهدح ىف ةدئافال ةرمشنلا وليصألاذاهفقتفلا ءااَدفاَشا نساك

 هّنيقآو يشلاسقلاذاانالْيصأوالالَْصأ هتيقلو لمصآلا ىنانلَح دا لصآو رخ الا ىفامالا

 -- سواك لالهلا ُليصآلاو الصوم

 لاقثأي مرغىَدن ماولجو * مهكوام عادقو ليصالااوفاخ ١

 تقولا ل .صألاو تاسالا ل ْسَقلاو بدا للا لْمئالو )لسأالمهلوقو نيلصؤماندتأو

 ةديسأو لحراهلةرجلا ةديدشب تسلارجحةمرلاك ةريصق ةمحء)صألا او ب رغملا ىلارضعلا دعب

 ال يخيل هدكلهأالااهنشفنب ايش بيصتالف فنتو نا فالاروإستوا يلع مونت
 مم 2

 ضرالاىفاهب يدعم ةرجلا ةديدشلاءتسمدل هتعسالا ادوعالوةر مس الءار < ةرب دسم

 لراهلو لا نواك امنوا لامرلا فن وكت ةريغصة بح 'لإصآلا ليقو احرلا نط نطو

 اهعجو ةمظعلا ةيملا دلما لبق و كالهالا ايش ب صتالوناسنالا ىلا باتا هيلع فق:ةدحاو

 لاجدلارك ذ ىف ثددحاىفو اهثيخ وهو تاما نم سنجد تلال الا حاصلا فو لس

 ةمحلسقو ىفألا ءرلدألا ىراسنالا نبا لاق داصلاوةز ”رمسولا خشيت "لص هس أرد اكدعحر وغأ

 سأرل_فوديلعمللا ىلصهللا لوسرهبشف هلق سرافلا ىلع مس ا ةريصق ةهظع ةمصَح

 دشنأو ةرادتسااهمظععملَصآلا ىفو هترا داو همظعلاهبلاجدلا

 لمدعباللع قيدصلا هل لك قديياكنابراب :

 لّصآلا نمل تأهلردقاف .« لست را را

 لمعي مي ةوفيصتاها لبا قيشوأ ةصرفلا كان

 برعلاو ساكو سك !لجرسأْرلا ةهظعلا ءاسكلاواهف نم مئلاواهدلب توصف تلا

 ِهدقوُدملاةسَللاس اركان ةفرطلاه ةيلاسأرب ةكرطلا اريثكلاريغصلا سأ رلاهيشت

 ءاملالصأو ىلارعالا نا نعلوالا اب هنم عدي هعيم ىأ هتليصأو هتلصانئنشلاذخأو
 22ه ءوض

 26 دبجا) قاَعوق ةطئاوةك اذكواذكلعفينالفلصآلاقيو كلا ”هليصأو

 طئشسالاهبوينسلاق هيما رتل تيذهتلا فو ةبادلا فقومّليطصالا ارا
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 ةبلصأ | ءاملا تاعح انساب رز كك د لعحاك ةيلصأ امهمففلالا لد ناسا لبا 5

 (رشعشلا“ برعلاثاسل - ؟)

 ٍلَصأ مل مكيحسام نمدجال ى لاقي و هيفاآح نممحيرو همءطريغتاّذانسأك الص ل أب

 ذك نيلصوم اننأ او هل لوق

 "لله هذه لعلو ل_صالاد

 عم ها مدقتنمةرخؤم

 كل

 لالابادك ل_نوهلوق
 :نلمهملابهلعأو ةدعملا نيشلاب
 دلل سسانملا نالسنلا نم

 ىسص# ها ةباورلاررسو

 زعوه ملا شاشخ هلوق
 حاصل ىف هردص تدب

 ىذلا برضلا ل_>رلاانا

 هنوفرعت
 نمىضاملاود شاشخلاو
 هسيعسم نأ لاحرلا



 اذك هنتعّاذسهذي.ن اهل اوق

 فس ىف هيرامعو لصالاب
 هنلامههذاءاعدلا فلاقيف

 ما يايا

 عع هيثكا

 اذكنالصاريغصت عجب هلوق

 ةاظفلةدئافامرظناو لصالاب
 ىو ها عج

 (/لصاإ 25 ماللا وع ةنمالا قلق 1

 الص نقر ام طبى لوو لاك بلا افلم مدْعَل قهو لام 2 ىهلوُشألا ديعسو أ لاك

 )0 ال 6 اسوا يلنلزتكا

 ١ هتامحتما# 0 هآَر 2 000 اذااهناف

 ىلذهلا ةمألا6 لصأ!ذراسشلالسأو اهسالك ضعيف لئاوألا

 و 7 ةدس هد ارى دل لا 5

 لصأ, ولا لعق اماضرع ءأ 03 بحمى أالالغشلاامو

 1 يلا ذانالخؤبأ هللا ل صأتساو اهماتن أك ديان ساكن الاقي لصاتكلذكو

 :إ م5 037

 1 ذخأولا ىه'هلدأتسملا نع ى- هنأ ةمصخالا تددح فو هلدأ ندهعلة ى ألم تساو الصامل

 9و

 ْ لماتساو مهلصأ عطق موقلا لصأتساو لالهلا دع ةةليصآلا ن نءهؤهىل.ق و هلص ندامنرف

 2 هم هسه

 ليصأ عطقو هنعئالذىهذننأ هتلااعدؤ بهذتف نر فلا >وهةفأشهللا

 022210 م 7

 لائبالدب ودى ل يص' الانضرأب للا نالاقيو هلصأ ف رعفانأ علت: ءلالصأو لصاتسم

 مري

 لصادقو لقاغأرلا تبا ليصل جرو لصأ هلل يصأ ارو لص هاليصأ ل جرو ىفالو

 ١ 000000- "ال هناو ةلاصأي :ًارزمادقو ىأرلاٌلبصأنالفو مام 200

 ْ عجول لِصآلاو ماا عك لاا ةلاصأوذىأ لمص دعو

 ] كّدِهلاِس يؤدون لاك 00 لاضاونا ارعبوريعي لثمنالض أو لصأ

 لئاصألابهنا فق دعقأو »ً هلأ مرك تربل تأ ائرممأ

 0/1 لت درك دانوص وعم جام لعومف لس عجب لاصحاب اقد

 لصألا يحك كاهل * لرالو لا كافتدتلا

 | اولدبأ ل دبلا لعلالمَصأو نالّصأ ريغصتو دحاو انههلصألا نى لءلدي هاك ىراهن الب اوقف

 ةغلانلا لوقهئمو امالثوتلا نو

 دح نم عن رن اهلئاسأ ال الذصأ يف ل

 ل رغصباا هنال ردا هريغصتف ليصأ عجن الما و نالضاريغص) عجن الدصأ ناكناىفا ريسلالاو

 تسياو لذفو ل «ذأو لك اولا ذأ ة«در أ ددعلا ندي اوددعلا ىدأءاذ: ىلعناك ام عجلان م
 . 8و ,٠ ه و 5 هو

 ِتادرقونامرك ادحاو نالصا ناك ناو دود_ثلانه.اء,ىكحج ناب >حوفاهنمةدحاون الضا

 لءهدلوقامأو هيأن ىلع هريغص

 لا



 1 ميغ - . مالح + زيبا

 قهتساهيؤطننلامو هتد قه يالفدؤطلاف هت فاه قطن. ىتلاهمالكف ورح نم قام

لد ,اممدعءاسلا َقَدَدسَم عارذلا هلا هييضق ف رطريعبلا 000 هد
 نا فكلا ى

 هوَ ةمدوو هد

 لسوملاو هقدتسملصنلا لو 52 الا غلب ىرثلا لسأو عداصالا ةطبسلا ةمقيطللا ىثف عباصالا

 هيلع "لعد_ذعلسالافل )الامال ادوقال لاه هنأ مالسلا هيلع“ ك“ن ءكوزو ءىتلكنمددلا

 ناصغأ هل است لمنال لصأ 1و نانسوأ نيكسوأ فرس . نمدتحو ديدخلا . نءقرااملكمالسلا

 ىليقعلام ا نم لاكو هتققراذاديدللا تاسأو اهل قروالةريثك قافد

 لسيؤملاحالسلا بالماس 0 تحملت اماذااهاسيدسىراست
 دا و

 دريل دسسعو لاق لبتلاو حامر هرلا ل_مذلا كد اواصعلابنرأ الاف ترر رعلاقو

 نملوقّدربلبنلاو حامرلاهلوقو قرود تسل محتل اس نماهريغنودحامرلا لسالاب

 لاوطأا حامرلالسالا فل مالاو دمام لا عم ليلا لعجدق هنال ةصاخح امرلا لالا لاك

 ىلعفوطعمليثلال_.قولاق اعمليمااوحامرلا نعدب 6 ثيدملا اذهىفاهلعحدقواهدحو

 لاقف َتالَسأحام رلالّسآلا قدزرفلا عجبو لدي ولسآلل ناب حامرلاو حامرلا ىلعالل الا
 9-5 و ؛ بو 7 5

 لمت لولملا قو بضع #2 لا
- 

 قناع هع ا ارطأنماهيفب؟ را 1 لَساَمعلللقو نانسلا فرط لال اواتحامر 3 ىأ

 ا
 ليسألاو ٌقدَمْللاهسأ يللا ا لأبن وحالات لكو ةصتنم دة هلسوم

0207 

 م ع ؟لسادقو هر

 - يت

 مضلل دقو ويس لستم لكو 22 رحت تابع قو لس 520 "الا ق.قدلا
 ست مى ع

 ءهاطد_سالاوذنا لاني الارث ,ثالا نب « لاه ديا ليسأ ناكل ب اعهتلا لك دهتفدفو تلاسأ

 [تخو اك مهلوفك ال آو ال كك ناسنالا ىلع «اعدلا فلاقبو ةنحولا عفته نوكيالنأو

 ما ع ع ل ةدءة م ل سس 5 2 مه

 نمهيش ىلءىأن انس[ ل هد !ندلاشا ىلعوهمهاوقو هنساك ةمشلا ىفهباا عزتمانأ ل سأتو
 و 7 4 5

 :هلمر عسا تقلا لَسأَسو لاس الاد_اوب عم و تيكسلا نبا لاق . قالخأو تامالعو هنأ

 فورعمنررعلادالد قىل_جمع ءالسأمل دقو عارك نع عضوم لسأمةرا دو ليج مس 5

 ةرصبلا لهأةغلب عرّذلا نمش الاثيللا (لث 1 ناسا نيعمساو ليها 1 (لعتسا])

 1 رعهارأامورود:هونأ لاق مهد_ذعملعمرا دق ال_.كااذكواذكو الحا ذكو اًذكنولوي ا

 رشف ىومثالا ةراسع

 ريغب ,ريذمقلا (نشو)ةيشلالا
 (ىانا) وه بطاخاريمذ
 ه-:عهللا ىذررعلوقىف

 حامرلا اولسالا كلا كد

 فدءيناوىاناو ماجسلاو
 ناف ها بنرالا كددأ
 ناش اورامولعلفانهام عد

 يسعد وردك



 (لسا) مالللا فرح ةزمهلا لصف 1

 يباصس م ةمد# ب. هو ه معو و همس 5

 ظ اهلاَمعَت صفد اوىمم 0 ثدعصأف تيوح باز ةننو. 1 ىذعالا لوقو

 7 هد

 : ُثَدعتاْدَتَأ ةراغلا يعاب سام ووجوب ع َءلاةسومحلاةلزتالا ||

 53303 با لزألاو فاز ءالا نيا ن نءةّدشو قددضت نعمهلا ومااوسحاولزاو اهلامع
 2 9 8 لاو را -

 لزاما او هنع د لحرت ا دضعن ,متنداذا ىرنادشنأو
- 

ْ 

 ظ
 ظ لاق شعلان ضلثألاو قاضى قنا ىردص ل ملاقبءارغلا لاك

 ظ لاه ديدشلز الثأو هل الوش اعاغا لانا دن ناو

 ظ الز كرو َنلصلانَع « الزالز لاا راتبا |

 للا ةيهاا ثلا فاسللا نءامهالكش يعا لزاما كوقاضاخا لاثفلا عضوملألاو

 ةرادز-نجسرلادمعلاق رسكلاءبذكلا
 ةلوء  -ه2.89 ىو

 لذا دوام 3 اهدوو ىلب بح لرا نولوقي

 أ لعلا لهأ نضعم رت ذو مدقك أذن ؛اذهمهلوقهنموروصنمو أ لاق مدقلا كير كاالّرآلاو
2 

 مك اولاقفراصةخالاءالا مةة#سب مدع اعل يل يدقلامهلوقةملكلاا هذه لصأ نا
0 5 

 ٍ ىبرت ةوببضو كر 1نزيىذىلا بو املا خرلا ىفاولاق 3 اولاقف ف ااه الاغا أءاملا ت ادبأ
 أوهو ثالغ لا سل تآلادازو لاق قروالب قاكدةربثكناصغأ 4 تابنسآلا :(لسأ)
 | حالو ٍبمتاهل سي او ةدّد_ئاهفارطأ نأالا ءلوشالو قرواهل سيلاع دان ابسْمفح رذ

 0 اري لت ا ةندحاو ونس رقوأ أ ءامعض هومىفالا تن داكي الو دكا رلا هاملاهتّشسو ٍ

 | رعاشلال اق هئاوتساوهلوطباهيشنالسأانقلا ى «ءامغاوقا رعلا, يبا غلا '؛

 ظ لسالاوءانر :رآلاهيلع سيدخل ماس لعند

 ظ د>حاولاك د>اولاو هفارطأ ةقدومئ اونا اوهلوطو هلاد_:ءاقهيديدشنلا ىلعحامرلا لسألاو

 | الاوط تينت ناد يعل“ الاةفينسو أ لاه لّسأاهعجب و لذفلا ةكوشءاسآلا وللا لسألاو

 وهفلبوط لوشهلرضن لكلاقيو رصملّسآلاو رمصخلا!هئملمْعب اها قروالةي وم_تماق اد

 نيسلاو ىازلا و داصال ليق همم دي علا اًسفرطناسلللا *لسأو السأحامرلا ىعمست ولأ

 مالكفو عارذلاو ناسللا قَدْ لَسآلاو فرط ٌقَدَمسمو»و ناسللا لآن ماهأ د منال ةاَسأ
 نادها ثدي دجىفو ناسللاف درط ىشو "لأ عجب ىه مهلا تالَسأةانلا ل اوم فدترلا ىلع

 سود ما

 ٍ | ردقىلءناسللاةب دمقنىأ فورا ابي اضن 0و فوراطا ضعي نيف "رلس *الا تمل

 ا
 يفبام

 ا ع اس كسل ا

 اه

 -ا



 ا (كْزا) .: ماللا فرح * ةرمهلا لصف

 املأ ن نمبيذجتلا قداز ةضوملا ديدشلا دكا ئاملا لا لدالاو لالا _ثقداسولا

 ىايبشاا بدي> ىالى :رئءادشنأو ةلذا هنمةفئاطلا نبال

 2 2 دهم

 . لدألانيلاو طولا ىوسإم ان # لانسان 0< |

 دشنأو فارعالانبان ا رحوهضخمادأب ةدأو
 لءولل ود ده تو. 7 ىو< 3

 «لدودع اع 90 03 هدسسا ترمه اوُادرو ىتساماذا
25-5 

 ه1١

 تادلاش.و قل ىو دآم بارو اهتنضو+ن نم ىأ مَن قاطتامةلذنانءاج لاسةي ىدمضالا

 رغاشلا لاف هنتاطأالوأ 07

 وهو ة#هسو) ب ظ001001100 00

 لودأ «بابلاهلعن ممتد 1 انتم جاطلا نأ تيران

2 

 ايلا ةغبانل لاق فجوال (لرأ)

 امّرمداهدارم 2 نملدللاَ عُمر #3 لرأ ىذءالن نم مر رلا تيتو

 ١ نوت عنيركب شن دحفزئالازب (لخدبا) باَهَسلاٌةعاجبانههمرصلا ىرب نبا لاق

 مف ًاديرمد 3 اًلْدَدرال الدال راهنت الاف ثدداحالا هد مابك :|نفهل لق

 0 برا ندم ل هما

 لزالاوةَدثلاو ضل الز الا (دنأ) نيوسأ ادا لْدرالاو ريب و ضقت دخلا ةفرعملاو 5و سو

 مسا نملزأو ش علا نمل مهلانةينام :لاةدملَلاَو هسيحالأ زاب أو ل

 ءارجةّمدسانتباصأ لسو هياع هللا لص ىلا ة مط لوثر دحلاةنمو :تَدتشاةْمَسلاَتَزآَو
 دقيق مافات وتلا هلأ رثكتلا ىلع ديد نلوم كريو, للا .تككأ نوم

 لصالاىفاذك اولزودالوهلوقأ| +7. اولزوِدال اوهعنال نأن كيقثا اوديم ايي تيمكلال اكو
 ع ىو ىازال ط.ضرتغ٠ 70 هد © ماعدت م ف 007 : 0

 00 دام بصو العب دو هحاقانوكسون ارآياو دسعو ًادشنأو
 ىئىععم مأ ةءاورلا

 منوم ه م مودم ساكس كا 2

 الزا لزأي لجرلا لذأو سما نموه هين ره نمر منع ةدثلاوهو ل الا هنسصمآىأ

 هو <

 مكان موك بعث يدا قو هيلعتةَضالْزْأ لح زلا تان نسَح و قي ضفراصكأ

 ىفدرك ذو مكن م فورعملاو لاق قرطلا ضء ىوراذكهريثالاننالاق مكطظوتمو

 هنالاخدلاثيددح قو .مكطونقو مكسأن ةذش نمدارأ ناك قمضلاو ةدشلالزآلا هغضوم
 1 11 2 «دو ةسوو 0 ةو<

 هملع“ ىلع ذحىفو مهياعويسضيو نوطع#ىأالز اذوازويف سدة تدب ىفسانلار يضخ

 مكلاوأل اه ىع رلا ىف هتكرت رود ..س مدل -ترصقاذا سرغلاتَّرأو ءاليو لزادعبالا مالسلا
 9و سم و

 فروخ ةدشو قطن ماحتركلا ن نعهو بحال ةولذأت مهلاماولرأو 0 لقيام ذو



 نموه تملا ىدهع هلوق

 تنكسو مرا ءلخدلب وطلا

 عع هأ نزولل ىدكنس

 مهدي تنك تيل اىفهلوق

 ا مهند تاذحا_هعأ ا!ىىذلا

 هأ

 بيلقلاٌة -اسث سلا ىف هلوق

 اه-هلعلو بي رلا ب ناجح

 5-3 ا *»* ةزهواأل ضو |

 ٍ | ئرقدؤوفسلا لا ١ انكر اة 0

 أهلا ربن»ىأ كالا والخ ان ههتلعف كاذك وكلذ ل- ان مةماسعلاةارقو كل ذلجانم
 و

 ديز نب ئىدعلاق نمريغي درو

 موو < ه <95 2 هود و9 ماع 0 0 عد 8 ِء

 رازاباملصت كح |ندقوف * مككضف دق هللا نأ لدا

 نيم سلوق ىف لالا او ىرهزالا لاك مكلضفدقهتلان ل حاتيبلااذهىوردقو
 8 5 2-52 26 مدع 5 5

 3 16 0-1-5 هم هت

 لخأتي نطير 5 0-

 تارا هجضشو هايج الْج أداب ارم ”مريلع لأ زدصملحألاو

 هلا أل جاع اورتح ادق »* ما تنك حم اصوابخسل اهأو
 مث م

 | دي لغز رانا آهن دحو دقو لاك توللوهةديبعوأ لاق ىربنبالاق هنناجانأ ىأ

 0 لدهأو هلوقو ىمدألا ةياور ف سالولاك 5 هلطابرصقأو لكن عتلقلا اك #4 اهلوأ ىلا

 لب يي لوقولثمو لاه ريهزر هش وتد بيو كلذكو لاه قاريسنلا نبا نع برواوب ضو
3-2 - 1 

 ه9 مدورة رو 29 و

 ١ دفنا تب ادفع را براك 5 تاكا هلم 55 "نمد

 ةيوتلاضب ارا ةمولاق هتصصو الكس ”اهلتنلجىأ

 ةعهءد ع

 همم مأ ناماو ر

 ض2 222 4

 : ةلجكانأر جامع ا #23 ماسمعش نيم ءاخ ل هأو 2

 هبمص 2 ساس
27526 

 لها تناىذلا اشار »* مهلام موَقلا لأب سآت لسقأو

 طيظ لافو: لاق
 هه ” ماسر م

 ابوس َةيريرلاوَحاَدَتلا يع »* ا تاويحام

 هم كو - اننا 0

 | تاأو تررحو مهيلعتءاح لاب ورعوا لاق ةريرج تروى الج أ جام هلع تلجأ ديزوأ

 لات اوعجبو بسك لجأ لداللتأو تدنج ى أد حاو ىنءع
 ا ىلعَلَحَأو قايعللان ع هده

 رعاشلا لاق ف وزعم مها كيصوشو عضوم ىف

 م ما صم مس 7 سوعراو اك م

 املا رغلا هل ىلجأب 1 باقل ةحاس ىبيلس تاح

0 400 200 

 ا ىداعت ن مق نعلا عج و ب دعا ١ ف و ب روهعد هأكحع قنعل انفدخأت م ولدالا ل دأ)

 ةداسولا



 فذ منيل ننس ني بخل

 نم عبطقلاوهو ميا نوكسوةزم-هلا كيل جا عدجى ملاجخ الا هسف ضم اوطتموي فدان

 دسللاه 00 و ءابظلا و شح ولا 1

 تاكد  ذيوم اسس ا ال ضي يل تل

 ١١ (لجا) ماللا فرح « ٌةْردهلا لصف

 ى # سهم ص

 م ا # ة<عم

 اهماريءاشقلايلَنادوع 5 اهمالطأ [ىعشنك اسيعلاو 1

 ىعس ىذااوهلاقيو لاعو الا ن ندرك ذلاوهو الا ةغللجالاو دارس لجانو

 بارعالا ضعيءالعلا نب ورعوتأ لاك خر بم لو كءابلا نملدي يما او ن تزول ةسرافلا

 ميخلا ىالار ءالاننادشنأو فرطريغاشبأ تااكتاراب تالت

 لالا ورعفيسلا سين 21 لولا نان

2 8 

 عجو لجالاو اوعم كي وشلا ىلع اولحاي و لصالاوهولد .الا نورقكو ربو ليالادب ربلاك

 ربل اَمَكلأ هاوادكلذ لك و ريغ نعدل+آو هلحأو ىسرافلا نعي نمد قنعلا ف

 ىلعمان ىأرمدكلاءلجرلاَل حا دقو هلباعكرلباواهادَقع زنئعلاىدقكرلجأو اهتأج عدت

 هنمىف ووادى أف ولأن لا فحاول نبان نعىسو هنمئاوادملالي.حأتلاو اهاكتشافهّقنع

 ىذا نم قنعلا عحو ووهو لذالاو ل الاوه كار ءالا نبا هتض هو ىلعلا نمهيتطلاقن اك ظ

 لكلاوةلجالورل >5 نمىأ تزن لج اةاجانملا ثيدح فو اضل دملاوه ىمدالا داسولا

 0 .كالشالاو ةلعمل# ينل كداولةقتنأثيدحلاهنمو رسكتواجت ”زمه عفن ةوتاغا

 لاف ملثم ب اوجوهامنا لأ أم واوقو مل ىعع نيتك: لَجأو ىرَلا نعدوسح م هلاماوأجأو

 فوس تنأ لاف اذا ماهفتسسالا ىف هنمن سحأ منو قيدصتلا ىف عن نم نسسحأ هنأالا ش الا

 لجأو لجن َنسح اناكو مك ق بهذ: لاغاذاو مكن منَسح اناكو لَآ تلق بهذت

 باوحووذ مثامأو لحما أوقب هقد_هتف كاد ل عفلو ةرف ك مساصدر كري ربت قي دصت |

 ضي لجألاو مدلل وجوه مثل |وةمف تيلصل هالوقت :هيفدخال مناكيواجملا

 هيف عم ى الع و عسا اوض هوحهيسنل-أملاوةدسئبا لج املا عجل او ءاملا عقم ميما

 هعجبهيفلحأو هجرط ةيسرافلابوهورات الاوة عر او تاركا ىلاري عالماقناك اذاءاملا

 ةابلالجا املال.ةو ةيدزأ هلظفلا لود عم نيطلا اوهوةبرسشلا ليجألا و عمجه مف لجأت 1

 مك دك و لحألملا 0 رودلا نراطمألا ءامابيقعمستتت تلا |
 - 1 ظ

 لحام دقو قرحو لع نم ءام لش ةطفتلا معمتجيءاملاوهو للا نمل ءبعولجاملا لوقف | : 1 :

 خب كااو كابن م كلاذ تلعفو عجم أل يجأ امو عضومق قتلا نمي ل اتموهفااملا | ظ 0



 هلارالا تدثم لمشالاو هلوث
 موريبزكلصالا ىف طيض

 مول ما ر راق هلع ركع

 ىف طبض ئذلا لجأو هلوق
 بابو حرفباءنم لصالا
 حابسصملا ىف امه .فةغلدعق
 لجأو ىأل جاوهف هلوقو
 ها سوماقلا ىفاكفةكك

 ويدعم

 ٠ لحأ) ماللاف رح جه ةزمهلال صف :

 | نيعديو هنيدملا برق طوخ ارالا تدمي لاو رّقملان نمّىَدلاٌحالاوُألا

 أ ةلاثأو الثا لجرلا ىعس هيو لج م امضااءلاتأو مالسلاهملع بلاطىلأ ن بر ذعجل لءام

 لاق دسأ ىدالب نم ميصّقلاباثأو : 1 الا كاذكو ناعضوم ليثالاو" 1 ميسا
 -. د 2و4

 عدوبو ن3 هيزاعدز را 35 تع ريو الما ىلا لاا تطاق

 امس بس)ف

 ةزع ريثك لاق داولوثأماوذو

 ىلا اولا لوثأملاىذب : ْيَمسعلاتئارْاالف

 لكشعة جرت (لكل 0 لسجل ل-ثمنطبلا م ءافدلا لجاتعلاو لمعلا (د2)

 ةلزنع لذهلا فوهو ةساكلا ن ادع نمرسملا هسلءاموهو خا حارمتلا لاكتعلاو لولا

 'حارلا لوقو مركلا نمدوقنعلا

 59ه 2 هع

 لكامتالا وءانق' الاّ هوط *« ىلا اك اهبىدعس ترصأوأ

 ا
 ا

 3 ا < 22 وهو

 | لوكتايداخ تلا ثيد_حفو لوك اولاك“ الاقي و ةزمهنعلال مف لك انءلادا أ
 ا 5

 2 ةرمهل اور, رامشلا ن 2 مه.فاع :هلافلا قّذءوهو لاكشءلاو لوكشعلا ىفةغلامهلاكنانةياور فو

 ا وللا فرع نم ءاشلا ل_دفىف ءاحو:دئازا ها: -ىرهوملاوةدئازرتسلونيعلان مىلدي هدق

 0 هدم الو هوغو زيدلا لولو ,وملا ف تقوله انْلَحلا «(لجأ) كانهاضب ا هرك ذنسو

ْ 
 ا

 66 01 سل رءوس اباخلا غاب 2 ا هلاةدقعاومؤ «ةالوريزءلا لي زغتلا فو "دكا

 امزال مهلان ىذلا لّدقلا ناكل ىأ ىمسم لج واما زل ناكل كب رن متةبسة لك" الولو ىلا_عتهلوقو

 باذعاانمعدعوىلا«ت ّشانالةماسقلا ىم ملا لالا عب وم باسم ا دباذعلا ناكو ادبأ ها

 ظ ىفو لجآلاديددت ل جتا و لاجاع ماو مهدعومةعاسلا لبىلاءتهلوقكلذو ةمايقلا مويا

 ا ل.حآلاو لجاسعلا ض.ةنودورخ أ: لم+أ أول جاو هفلجأت «ىنلا لجأ و الحؤماءاك ليزتتلا

 الا "ةل>اعلاو 5 ةرخ الا لد لاو هىدرلاٌءاو وم ليجألا هياغو# كما ؛ٌأوتقوىلا لوما

 ظ هنولحأةرالومنوا عدي نار ةااّوعا ارقثندس -ىو "نل-اعلاو لحاعلا د_ط ”هل-> . الاول" الاو

 ا ' 00 ف! كورضمللا ةقولاوهز لالا نملك ا لد اتالوإ عد رخآثدد->-ىفو
 أ 7 .

 ْ | لسالاءاك لوعك١ثي د> ىو هنو رخؤدالو تأ ارذلابل ملا نواه: منا ىأ ل + 2

 ا | لجأ كلذ برضينأبلطو هله ىلا عوحرلا فن ذأ: سا ىأا: ملجم لجأت نيطبا رم

 ( تيدحفو لاجكعمجاو شحولارق ب نم عسطقا ارم كلاب جالاو 1طن اهدا انمار

 داير



 3 (لثا) . ماللافرح * ةزمهلال هذ

 4 قاع لئواادحلا كرديدتو 3-3 ومد سامو

 لم او رمل 2 0 هد "ازاى تال ةييسلا عن 1 2

 مااا ع

 ليفطلا# كايرتك لكن مهو تحأو مهادك مه ألقو ةوسكلا لضفأم عاسك
985 

 لؤي انه مالولو قاسأ 35 اند تطأ ديتول

 لاملا لان'آلاو الابث مسن وذ خاب ىآشانلا تونا ْك لاشو ليزي و لب افد سعى اةباورو

 اموق صد بد ردو لاق اه رع :اومكحما هسفئلاهر اسر ارئبنالفلئاتلاقو

 رئيلارريقلا هيشوارتب اورغح

 دعاوقلاءامالاك اهاَقَساَسلَق اواو دقو
 2-01 ِن 2 3 5 0 ل 22 2 1 5

 هل اوقو هوشه اام.1قاوأ ةقىل_ق و هيل ل ىلءابسلق ءامسف ديف ندا ريقهلاو ورع فدح ميج ادارأ

 ىكارعالانباهدشنأ
 هاو 3200 هم نمل يك 5- )ميعاد
 عم

 اهلاعأ اري ورب 357 ءاضَعلا ىلع ىعك لاو :

 ءافراطلا هِي رتل *الأو اذه فيكىردأ الرمد بسن لا مز ىألثؤثلاقف ردم

 اندر ريتمذذكاهنمو دايخلا 6-52 الاه ىو دكا دوس ود مر وتخلع ادنأالا

 وسب ةظيلغلوصأ لذ لاو ءافر ةرطلا نم عووهحاحعلا فو ص

 مسو هيلع هللا ىلصهللالوسرريثمنا ثد دا ىفو ءافرطلا قروكل بع هقروواهزتغو باونالااهنم

 ةفيشوتأ لاق هس دملا نمل ا .مأ ةمست ىلع ىش وشكر هت تاذةضدعدي اغلاو ةياغلا نءادوتساك

 ضدسملا لعلو لصالاب ضان لي اوطوهو لد الا اضعلا نمدايزونأ لاق
 5 «* 0.6 -و ساد

 هموت ىلا ةليغل 4 عاضقلا ع :سث نمو .لوشال سالو قاكدلاَوطُبَد_ههفروو ردات وس هيلع دتف ىرقلا

 لاك زوو ردك لولا 2ع ل مرارا اك ارح ةرثلو ناشماو

 و صا وو

 ابكر واهلا ر جار * هند 5 ضوععتلا لجلي مام عَرَط

 مهو ردم هوه
 هنو>امل قعد ليم تالقالاينكَ ةماعتب بقلملا سيب مالكفو 5 اهعجنو

 ةأرملا ءارعشلا هيشاهلا دّمعان>راهئاوةساوتهلث'الاومتسلو لام. ”هلث ىلص األ ل .قهنمو ىلع ١ 0 ا ا هدم

 ْ ريثكلاك اهباهقلبىوتساواهماوقَءاذا
- 
 و 2 3 35 9و وهم د ءذ

 الم -- صادر وانتا ايلعت د“ ”نلث اا تدع يشناو

 2 5 تا مى و- ه عود م دعو |

 الج 0 ةح جراف د ترد اناولوتم لستساب 0 3

 0 2 25555 5 00مل
 (سشعشلا' برعلا ناس - ؟)



 لثم لبالا ل-بع هلوق
 اهلمه اى ععامهالك اهلهبأ
 هىتنكم هأ سوماٌعلا فاك

 ىأ خفلا.لام'الا اوهلوق()

 هلوقوسوماقلا ىفاكمضلابو
 ىف ىذلا للا ىههيو
 قأيسو حامعلاو سوماقلا
 بارغك ل -جرلا مسا نأ هل
 ىعصم ما رطئاف

 1 د رددت نع (لثا) ماللا فرخ * ةزمهلاّلَدُك

 ةقينحوبأ لاق و 1 :(مالغأوى ريو
 دشنأو ةروهشم لب ل
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 هوك مو ةريصس هى ىدسص ه7 مر

 ايثانناكتاو يلب درب * .هتدرودقن كرمت اهملاعد

 لأ >0 ةماساشيجف ركل عضومئابلارسكو دملابوهولبآركذثيدخلا فو

 أ هلدملا ةلمعالاَن تام 5 هنسألوىل لسا تلاق ةيورلافةأ سها مسا

 ْ لج لال أءارغثلا (لنأ) ةرمهلا نمثلد_.منيعلاو اهلهم أل_ثلبالالبمع (لمأ (
0 

 2 ىلكعلا ناورثلدشن وبن دخقوطللا براق اذا نتأينتأدالن [حاصعلا ىنوالُوُأ 5

 وهمس و

 لأ نايسصع تنأ الاو تس ١ ا كيت ؟ الفارأ
 0 مت < هدو و ل م

 ٠  لمكش لكلا ىطعي ىذلا اذ نمو #* رح كرام تدب

 هضامديزوأدشنأو ىربنبا لاق نان“ الاون ال# لان دس ولا

 مم : ل ا

 لدتادق غض صاءاظمَع 95 لاوس تاتا المدقو

 اهات او باصسلا قات #بصلا تاذْثسعلاَ ةئفر 0 افرك ةج رتفو

 1ك

 ىشعالا لاه هلصأ“ يق 0 نأرامضابهبصنو لأن لص أو مضل

 لبالا تلم الماهر“ اهكولو 3 ان أتفنع اهتمت

 هه ا هه ع

 أ لات ودسأةمرن اوشا" لاَ ةوالولا لثايلثأو اهبق بسس ىلافاذانْثتءينالخ لاقي

 1 أ عادقوثلكو مظعوه لأبو ع مرر زالت لأ وذا هبستك ال

 | 0 عش لا الفار ا لزملا لأ نول 0 :لّسوم

 اوين لاعلاق يد وق زالت لصأوذع ب نارا ل ل 5

 ةيبالاقيوموهفلصأ سي تسع ميدقلصأ هلئث :لكو « ليث لامالو# ةدعاسل

 | لملك ثئاوذلعلاهو ا "الا لح الا فانه

 : ظ اكلمفاَنث ايو امهم ومو مورو لاق و هع يلا نو عادلا ولا فار ءالا نما

 موف  هعذ هدم
 أ ىأ «الث اكلم تير ةءاير# اضدألاقو «اعدفادْنخاكلملثأ» ةيؤرلاق همِىأالثآ

 | تام اللا ةدانقى أث يد ىفو هواش دا ليفان وليسص تلا ليث لاو رة ذاكلم

 ؛ نسدقلاو عالاك اشيل شا دتومنم ميذق ل رَومدحتو لجبرلا ىمسديودملا خلا لان”الاو(6)



 .“ (لبا) ._ماللافرح « ةزمهلالسف ٠-٠ ' عيا

 ةدهعلا نزوت“ ليال ارثالا نبا لاك يالا ايلق ما يعترف عتالشيدحلا فو ٌدهاعلا 5 ١

 ةدهعلاثزوهلب ءالا ىت :ومفأل اوقلاق ةشاحاهمذو ةياهنلا مسن نمةضسأ تأ ار هف -هلاوةهاعلا ||

 لامّلير سيب وبث يدحفو نع تيواع | قااجا؟ ايلا رتزملا نإ هلال هباوصو سهو أ

 عن

 ءابلاوةزمهلا ف: لالا لاك هّنلبو ىورو هرشوهنرضم تدهذ ىأْهنلا تهذد ةفهناكز تيدأ

 اواو ةمئاثلا ةياورلا ىف هنزمهتيلقدةف لوالا نمناكن اف . لانولا نم .وهليقو ةبلطلاو لقتل

 ةياورفو دع ا ةودح ا مهلوقك ةزمهلوالا ةناورلا فدواو تيلقد قف ىناثلا نمناكناو

 ل .ولأ مثماتو وهل بى أهلي اهنع تيهذ دقف ىكزلام لكىرخأ

0-0 3 

 هلتعمس ن نم ىأهملب نفتح رخد_ةف كاذتلعفن الاقي و مفك ءلع برعالىأهنأالو "هبا

 ءاقستسالا ثددح ف هل ]وقو ءاملارمسكي هلمعتز وةحاح ىأ "هلب [كيلا ىلام حز ربنا هتمدمو

 واولا نهلدب هيفةزمسهل اورطةلاريثكلارطملاوغو الب اوانرطم ىآ املي اف باصسل ني هنئا تل

 لصالا ىلع هيءاجانشلب وفباصسلا نيب هلا فلأفتاءاورلا ضعي فءاجدقو دكوودكصأ لثم

 حامر طلالاق دقشلا ةيمالاو ى ربنبا عا ركن عذوا دعلا هليالاو
 ةعماو <

 ا #2 اهلا ١

 سحب ( "يزد الا فأبو 31 ادن اَي

 ضف ل سانلا ضقت اذا «٠ كعب

 ”رلعاف ىلع يل الا لاسقيو ثاكف رجلا اذاف ٌكارأالا لم رشا "الا :هليالاو ىرينبا لاك

 ةريبسلا يق فور» ءملادالا مدالادبد تو رءابلاوةزمهلا مضي ىهوةرصبلابنا -لبألاو

 عضوم لبو ةرصبلا بنج ىلا ة لدم "ليال ىرهوملا ىلع م«اوهل بق ىرهلااهيناجنم أ
 هملاثعيةفدملا وكم نيد مياس ض راب عضوم ىل بنز رول وهو 2ث الانبا لاك ثددلاف در و

 ١  3 ِ 1ع 207 2

 ديردؤةجرحن.منر لاق لاق ىربن ادشنأو ام وق سو همل عهللا ىلصءلنا لوسر
 وهم سر7 و ه) سور  ”ت-

 تهسافاهثدو كب :انيهالع 5 ةياصمأتامهد كيلا 31

 حارسلا ىرسلا نيدحتركيو بأ هد شنو دبس: لاف 1
1 

 01 2 هدا

 قلاص الافاهلك لأ مالعأو * هتودُليللاو قرعلا ضب م ىرس

 لدالاراذك ةبلطل اوهلوق

 تيلبالاو سوماقلاةراسعو
 ىديصم هأ ةملطأأ هير هك

 4 رشف جلا "رلبالاو هلوق

 ها دقحلا



 قل نملاد_ع نا هلوق

 سوماقلاح رشف و لصالاب

 هاار درك قا دبعنب ورع

 ىىيعد

 (لبا) .. ماللا فرح هب ةزمهلا لصف 1

 | لآ اهلبق تناك ورأى عةسلب ىلاضبأ ىرهولباءدرو كاذكو اق سيلدودمريسغتلاا
 ءاهفيعضت رحدح أن ملدس.بال ال اهلا ةلاعف ىلعناك اذامسالا نال لابي لةنالو ىرهوملا

 | || اتتخالابا لوتب مهنسنو 0 .دلثم هال ناك اذالدياغاوةمادوةراسص لم

 هلآنا ىلع. ديرب ٌثْعض # هلك 8 لك ةحراخ نءامم“ ال

 0 وو س2 5 وه ءو كه ع مس

 هلامهلا نم سد وااسوأ د اصقشم كن اشح' الف
 ا

 مهو سوقانلا بحاصلمقو سيئرلا بهارلا ليقو بهارلاوهل بتو ىراصالا سئرلسألاو ا

 نكلاديعنءالاقنولسالا
 موسع 56 «5 5و

 امدنعرسنلاوأ ىزعلا ةنق ىلع 00 ايا تارثام ءامدو أ

 مقوم سوال سس م سوس س)ث 5و م

 اهي عنب ميسملا نيل ”الاليسأ ل لكيه لكف نأ هفرلا سدقامو

 سا اوم سمع 5و م 51

 اممدفكلابز مااا عم صاعاشم قاذ دقل

 ثلئنيوه لببالاو هلوق
 هلوقو سوماقلا ىفاكاسلا
 ق سدل هب وتس لاق دقو

 طوضموه لعمق مالكلا

 رظثاو نيعلارمسكب لصالا ىف
 ها همفامو سوماقلا حرش
 ل

 0000 فوربو هرطخن مظعتلاو هردقل مالا ل ع مهيلا هفاضأ نلسالا لس ؟هوق

 د لِي مالا هنلعوسعنوهسناوناكو بسنلا ىلع *« ارمي ىسعنييلس الالب 5

 اهيفلاقو ىرهوجااهدروأ تاس الاهذهو لاما ع جملا و جيلا اوهلقو نيملس "الا

 | لاقل _عمسا | ارسل مالا وتنفلالاب :ربنبا لاق هءامدنعرستلابو ىزعلا ةنقىلع»

 0 ييواالا تان نءكتبهمدقلو» رعاشلالوقراثمولاهارسّنو قوي و ثوب الو لوز ءهلنا

 ظ امأف ُبهارلا الاو نيلسالال ب !ناسه رلا عبستو ىأ 1 رد صمسقامو هلوةفامولاق

 هبوميسلاة دقو لدن ابا,نمنوكينأاماو ةفاضالاءامتريغدةنوكينأاماوا.مع أ نوكينأ

 . ره مي الو لعمف مالكلا ف سف

 اراّصو هيف بلص لك ىلع ليأامو :

 | لالا نيلسلا لب أىمس مالسلاو ةالصلا هيلعوانسن' ىلع بهن نىسع ناك ث ددحلا هنمو

 كدشاذا لأ لبيب هنملعفلا ونماسٌسغ كرو ءاسنلا نعدلب الدب ىمم بهارلاريسالا نزوب

 هرمهوعدب هسوقانن ىراضنلا سم ىذلا سوقانل نبني او ىليآلا ميهلاونأ بْعّرَو

 ىدءلاق ىراصنلابهار وهلمقو اهل أةالصلا ّس وقان صام 1 دشنأو ةالبصلاىلا

 راج صال لما : ينلح عمءافدقئاو نا ديزننا

 مانعطلا نمّلتلاوةمامولا كير هئلارلبألاو هتلانوناهماكهينوفلكف ل ”الانومظءداوناكو

 0 ااا 7تبب جت ١١١١ج >> ١>

 ”هلي الاو



 0 (لبا). ...ماللافرح « ةزمهلا لصف

 ةيشقلل تناك كنا البق ةلمسمملا الا تناك اذا لاك دحأ 0 زار ن

 ثنويوز 0 ٌددئاف يقف ظ
 هلوقاىلوأع مان كلود >اولادارأ هنأ ث وكب دقو ٠ وودتام هلاك أ هب ودس نأ

 ةلد سهم للا ليالاو ءاملا نعنط مرات نيدقلب ءاوألداو عمل منوال
 سمن و ىو هدو هوم ا

 تناكن اف ةلههمىأ و لاثملب الإ وقر غؤليا »* لإ ؛ابزاوعفتحارو 5 ةتراوقلا

 فرك لبألاىلا نورا الأ اهرق نم الملا نيورعو لاق ىدالا 2

 تاوذنمهريغو ةلوجلا هيلع مخ كر عل رالا تاوذ نم هنال رعبلادب نعي فرقتلات 3

 ءاملال مغ ىتلاباصسلا نيالا لاف ليق:تلاباهأرقنمو معاق وعوالا بياع لوا رالا

 فتش قلما 05 بألا عت ل انكي الاكل ةولباتاذىأهلئامضرأو رطملا

 عنشم| وباغالب ألبا أن ل أو تديأتلإ تا 5 الوبأ اوالب تاب أو ماعدسعي س ايلا الكا

 ريطلا ن مرطسلاوهو ٌفرلا نم درغنرئاط لونالا فار ءالانبا لب فرعلاو عاركتص نع

 لاف لتالاوليكتاوريطلا نمةعطقلا لالا لوالاولسالاوهديسبا

 لوا و سَ ءااهد جاو ةقرشف ةعاجيل ساب الالبقو * لمسه وا سنه ىف يب :

 550 ليلا ياتو دابعةلزنجادحاوال عجم الا نأ ىلا ةددبعوبأبهذو

 اريطو هيلع ل سرأو تزعل 71 زنتلافو .ادسجاو هلى رعت نرعلادجأ ولافلسإ امهضعب لاو

 لقيولو لاقل ياتو لملم لاول ليقو ةسعاجب هناك لاو لينال ليقول ا
 لبقولو اضيأبيذسبتلا ةلالاهدجاوتأ ىلا معّرو ليبيا دحاولليعف ىلع لينا مهمدحأأ |
 نمتاءاجلابأ اريطةلوقفحاجزلالاقو ريئاندو راني داولاقاماناوصناكةلاببا لسانالا داو

 لاق عيطقَملَتاعيطقى المس االبن ااضعباهضعن عبتي ل انأ اريطلبقو انهه نمتاعاجوانهف

 نمنح ركع مان ه ولاقت ًاريط واقرفع أل انأ كلباتءاجلابقي شفخلالا

 هناكْلج رلالبأو هتلسقفىأهتلابا هبا نالغءاج بارعالارداوغف و هلدحاوالىذلا عملا

 اسعلا لالا هتافودسي هملع تينثأ اذاال تمت وانجب اتيت[ قابلا ىجنبانع

 بطلا ن نمةمزحلا ةلاالاو بيدها بطاساو شنشلان هةر ةلاالاوهل-ًالاول لاو
 و

 ىلعٌتْغض لوقت برعلا تعمسو ىرهزالا لاق رثو ىلعةدايز :ىأ ةلااىلعٌتشض بريضد لمو



 تببل اتكرح اذاو هلوق

 ظفلبانهىرهوملا هدروأ

 «تاقرأ لحرتك رحاذاو

 لبأدتت رودودع ودعت ىل

 ها

 هل-_صاياذكام_هالكهلوق

 ها ناثاورامولعإو امهءاك

 (لبا)٠ . ماللا فرح +« ةزمهلال صف ُغ

 | ىارالة دعونا دشن أ كح اه نبا لاق
 | وسو هو عر سود

 اء 4و رثثاام وايد زج « اهئزجينااملياهنسي

 لامّلب أل جر لاقي /[ اهلعانمنا ناكاذا لام 1 راو لامع ولة لعلام لهن ءازنلا

 ظ لضا لياعنزوب لبآفرع الو لاق 00008 ”لباعشزوجلامل ءاو فاالارصقب

 | ديال ةئاملباكس انلا ثيدحا فو ىلالكلا دايز أن عة فينو ءاكحا ميم دوا محمص لبالا

 ىلع قوقل لب الا نم بيصتلاكهدوجو ةزع ىف ساسنلا نمسا ىضوملا نأ نسعي "لل جاراهيف

 ىلاعتهننانأهمضىدنعىذلا ىرهزالا لاك لبالا نمريثك فد_جوبالىذلاراذس" الاولاج“ الا

 | هللا ىلص ىنل اناكواورذحي واوربتءيللاشمالااهيفمهل برضوا .تدغمتوسدابعلارذحواندلا مذ

 ا ظ | ناكىت“اهلءاوسفالت اهيفهدعيهياصصأ برقا هيف مهدهز 7 و هللا مهر دحام 0 رد ؟ل-بو هملع

 ظ لماكلا نا ىثت :ل-ارابيف سيل ةثام لباكى دعب سانلا نودجت لاف مبنمل ل ةلاردانلا قده ىلا
 | ىوقلاريعبلا ىههل-ارلاولبالا فهل ارلا ل قكل لقريش الا ىفةغرلاواندلا فد هزل ىف

 اا رت ذلا ىلع عقب و لاق يلم ىلا ا اع رافس' الا ىلع

 ا 0س لا, ءاملا نعتأ 5 وثب ًاوالون ودل 1 وبأن شحولاو لبالا تلبأو ةغلامملل

 ا لب أ دقنوجودع فارقوأ 5 ترعب ىزرغتكرحاذاو دسالوقدنمو

 ظ ْ درو دشن عاشلا لوقو رافك درفاك ل ثمل عجول دحاولا

 ْ سيروا هخ ا هفرذم 1 موف وح تازوأ الكلباوأ

 هنأ :رءاروهلا تامر شوحو بط راس ريد 55 هدوسلاههيش 5 ول ففصن

 ْ أ حاملا فو اهنع رح لدأتو هنأ سها نعل جرلا ليو ءاملان ءبط 0000

 ْ | هيلعمدآل بأ بهو نعشيدسلا ىو لبأت :واهنامسْشغ نم عنشما اذاهن أضانعل بح رالي

 |لتتانىو ربو اهايشغن معنتما ىأ ءاَو اوي لمعان اذكلوتقملا ها! ىلعمالساا

 | لبالا كبأ اهنعش وو هدلو ىلعانزح» اوجَنايشْع ارتىأ اوجيلع مدارات ءاجأمنآبا

 بيؤذوبأل ام تماقأال اونأ ناكملا
 ْ 8 سويص وه ل

 0 اهرارقاواهون مْ 03 ا
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 لب ل انمعسالولو قاسأ * امدعب بطخلا هر رس اوليأف

 يتلاوهاذهو لاعب اترثك عج تيبلا لبا لممناف سراقنباوءارغلا لاف ىريثبا لاق

 ةلوبأمىهف تيا ىلا تلو ةستنلشاوا لقت راو هلاملكانه فاسأو ||

 وذل او اولا ول '١لجرو تارسكلاىلاولاشاصتسا ءاملا نوف ليال ,الا ىلا ةمسنلاو

 ةملصم قدح لب أو لبآو هفالبا لب أو ةساكش سكش لم ةلايأل بأي لبأو لبالا ريل اولبا
 دع, [لسجبر لاق هلت يكمل نا نعىلاقلا ىح لاقئاحاشيا كلذ رئاادازو ءاشلاولبالا

 ركب ال لباءإ-عفىفىحولاك مصمولبالاةمعرباهذاحن اك اذا لعافلاشمىلعةزمهلا ||

 هوا لال بأ لب ارصتون حو لاق لمَتملا ىفاهضتقو شاملا لمقلا قءاسلا ٠

 ةسامعلاو ةلابالا كلذ ث مولاه ةباكّلاو ةرامالا لثمةدالولا نعم هبق ناك امةلاغف ى ةلانالاك دق

 ان 2 ةرامالا لشمال أوا مر نوكتدي وبسلوق ىلعف

 ىفلاق سسكلابلإ ًاملاف نمو دملا: لب [هنملعاشلا سم افءابلا تلي لاقن مولات لصالا ىلع

 عافر رلانبال وقل عاف ىلءدملا لب ادهاشولاك رصقلا أ لءافلا ْ

 راسب [ش علا فت « اهاوهنعاه ب ىوشاوُتأنف

 ىارااز وقل فى .رصقلابل ب ا دهاشو
 و« 5.7 - تووو

 ل اعراب زعلا تاف »* م ٌةممابشأس راهم مهص

 اضيأتءمكلا دشنأو

 وو9 هر م« ه8 ل 6: درع

 لالالا ذك فاو #* هيرشي ن موف أن ضرك ذن
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 ناو هللعفالو لاق امي مهلعأ اول الاةيضر اق مهتدش أ ىأسانلا لب 0 وسس كو 1

 ب ,دّمْلا فو اكاراماعتدشي الزي قوام الولب الا ةيغرلعتشم ,ال ىأ أ مالا الف

 لهأن مالحير تن ارلاق ناملس نب رّقعم نع ىىمدالا ىورو اهيلعمقيالو لب الا ىلع تشرألا

 س و

 وبألاك اهيكراذا بالا ىلعتسئيالىأ ليال اقفول جاهل اقف شع ريبك بأ هدعموناع

 لد الالب الحرو اة نيتيا تيا زا ةموأ وقمت 00

 ئحارلا لاق اهيلع مايقلااعذاحثاك اذا دليلا

 اوقاهعم ام البأ نبا اناوت اًنعارت اهل نا

 انلعاهمانَسالَء تح * انعام

 لصالا فوه '"ىلباو هلوق
 قوءايلا جتفو ةزمولارسكي

 نيئرسكي ىلباو سوماقلا
 لاف ملا لياوذزءتخفب و
 نتدفيوهلوقدنع هحراش

 وه ام تفر سكي باوصلا
 هعيضص ينكها بابعلا صن



 نم ننرشعلا ءوبلال وا

 ىلا ارجل فاؤملاةذست

 أحبني شعو ةعبس

 قفدازيلبات راكص هلوق

 لبا ى ءملااذ_ميسوماقلا

 لعفانزوب الابيال_برلا
 ءيبصم ما الاعتا
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 ىشو نونلاو ماللاو ءارلا فرح ةثالث ىشو قلد فورملا نمىهوةروه لا فورخلا نمماللا
 مالكلاىةيومَشلاو وأد فورملا لوخدترثكابلا فرح لوأ افانرك ددقود>اوزيحف

 | لاق هظفل ن مهل دحاوال فورعم عا ارك نعةريخأالا لالا ولبالا 00 ١ ,( ةزمهلا لدف])

 نيبمد الاريغل تناك اذا اهظفل نماهلدسح اوال ع وهلا ءامسأن الدوم ىهو ىرهوملا

 ليالاولافامرولاق كاذوحخ 'وةمدعو ل !تلقف ءانتلا امل داهترغصاذاو مزالاهل ثناتلاف

 نودي رامناو هيلع هرمسكي ل مسا البا نال لاكن الب هي وببس حو فرفختلل هابلا نونكسيلبا

 اههحوبوهف جلا ىلعةلادلاءامسالا ةمنئتب سان الا ىلا هبويىس بهذاسغا نسحل اوهألاق نيعبطق

 برعلاو رسكي ف رهضالهياعرسكي لهلوقو نيعيطقن وديربامنا لاق كلذإوداحت الا ظفاا

 ا

 1 مسا هيلععقياملقأو رح عانئملا ءاو عارعملب !تءاراذان الب انالفىلعحوريلهنا لوقت

 ةديهمم تدازامىلا نوعبرالااهل رأةمجهلا مني الثلا ىلاّدوّذلا تزواج ىتاا ىهوُدمرصلا لب الإ

 الجرادادرتعمسديزوأ لاق اهذختاالباليأتو لابآلبالا عمجصو بيذسهتلا لبالا نم ةثام

 يدشن, لح .رلا ليو اهانتقأ وامغو الب اذخت اذا مع معتوالب انالفل: اتلوقي بالك ى ب نم

 ءابلاديدشتىفلغطلاقو لبا ترثك لباوءابلا
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